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ONTDEK DE GROENE SPEELTUIN 
VAN EUROPA.

De Alpen, de Middellandse Zee, de Karst en de Pannonische 
vlakte zijn uitzonderlijke locaties voor beweging op de 
meest natuurlijke manier – in de openlucht. Je kunt dit alles 
tegelijkertijd alleen in Slovenië beleven, het eerste land dat 
wereldwijd als geheel de titel van groene bestemming draagt en 
het enige land dat deze verscheidenheid in Europa met elkaar 
verbindt. Je kunt er naar hartelust lopen of fietsen om dan weer 
even halt te houden om op jouw manier genieten van beweging 
in je eigen groene stukje wereld. 

Het land biedt hier uitstekende mogelijkheden van 
zwerftochten door een ongelooflijk gevarieerd landschap. 
Het verrast met uitzicht over heuvels, bergen, valleien, met 
beklimmingen van Alpentoppen met een hoogte van meer dan 
tweeduizend meter, met afdalingen in Karstgrotten, sommige 
ook meer dan 1500 meter diep. Het imago van het land is 
groen. Je bent aangeland in een van de meest bosrijke streken 
van Europa. 

Water toont hier zijn vele gezichten. De zee, meren, rivieren en 
beken wekken het verlangen op naar verschillende vormen van 
recreatie, naar spannende ervaringen of juist naar ontspanning. 
De druppels van watervallen verfrissen de voorbijganger, het 
drinkbare water lest de dorst. Mineraal en thermomineraal 
water herstellen de krachten, nodig voor beweging. 

De lucht verandert het uitzicht op het groene land en markeert 
de vergezichten vanaf de hoogten in elk seizoen op een andere 
manier. De massa en stromingen maken indruk op mensen die 
ervoor kiezen zich tussen de wolken, tussen de vogels of tussen 
de boomtoppen te begeven. 

De passie voor beweging voert ons 365 dagen per jaar naar 
buiten! Wij zijn een land dat op 23 september een nationale 
feestdag viert, gewijd aan sport en recreatie. In een groen, 
actief en gezond Slovenië is de Dag van de Sloveense Sport 
ook bedoeld voor ongelooflijke prestaties, waarmee Sloveense 
azen in de sport al decennia lang de wereld inspireren. We 
volgen ze na met onze eigen sportieve en recreatieve prestaties 
en uitdagingen! We kiezen onze activiteiten voor onze eigen 
gezondheid en welzijn.

BohinjBohinj
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LATEN WE DE BESTEN VOLGEN

LATEN WE HET LAND 

LATEN WE AANMOEDIGEN 
OP ONZE EIGEN MANIER

VAN DE BESTEN ONTDEKKEN

ACTIEF. 
SPORTIEF. 
WINNEND!
Laten we gaan fietsen door het land van de beste wielrenners 
ter wereld! Onze lichtende voorbeelden zijn Primož Roglič, 
de winnaar van Olympisch goud en Tadej Pogačar, de 
tweevoudig winnaar van de Tour de France en de winnaar van 
Olympisch brons.
Laten we de wateren ontdekken, waarvan de Olympische 
gouden kanoër Benjamin Savšek en duikster Alenka Artnik, 
wereldrecordhoudster duiken op één adem, elke druppel 
kennen.
Laten we skiën en surfen in de bergresorts, waar Žan Košir, 
een surfer met drie kristallen globussen en vier Olympische 
medailles, ook trainde. We kunnen langlaufen op de locaties 
van Jakov Fak, een biatleet met een zilveren Olympische 
medaille.
Laten we bergtoppen en steile wanden overwinnen die 
ook bekend zijn bij de gouden Olympische klimster Janja 
Garnbret. Laten we de rust in onszelf zoeken, zoals Judoka 
Tina Trstenjak, winnares van twee Olympische medailles, 
deze keer op keer vindt.
Laten we zorgen voor onze fysieke en mentale fitheid in 
Slovenië, het land van beroemde handbalspelers, volleyballers 
en basketballers, zoals Luka Dončič, een NBA-ster.

We weten hoe we onze sporthelden moeten 
aanmoedigen bij wedstrijden over de hele wereld. 
Iedereen raakt enthousiast over de Sloveense 
supporterspassie bij grote internationale wedstrijden 
die in Slovenië worden georganiseerd. Tot ziens op 
onze mooie sportlocaties!  

Volg evenementen waar we echte supporters kunnen zijn: 
  www.sloveniainfo/cheer 

We volgen de topatleten van Slovenië door te kiezen 
voor recreatie die ons helpt een gezonde levensstijl 
te behouden. Laten we deelnemen aan sportieve en 
recreatieve uitdagingen die ons verlangen naar eigen 
prestaties bevredigen.

Zoek jouw recreatieve uitdaging: 
  www.slovenia.info/events 

Alles is dichtbij in Slovenië. Als kind is het niet ver naar school, 
maar te voet duurt het soms net iets te lang. Het lijkt mij dat de 
fiets in Slovenië snel terrein wint, maar dat we van de fiets als 
vervoermiddel ook een fijne vorm van recreatie kunnen maken. 
Want met de fiets kun je elke dag sneller iets bereiken en als je 
uitdagingen nodig hebt zijn fietspaden ook een prima keuze voor 
mooie doelen.
PRIMOŽ ROGLIČ, wielrenner, Olympisch kampioen en 
drievoudig La Vuelta-winnaar

DE FIETS IS VOOR OVERAL
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PASSIE

MOED

Als schooljongen hield ik van voetbal. Toen ik wat ouder werd, mocht ik met 
plaatselijke fietsers meedoen aan »droge« wintertrainingen en daar is  het 
allemaal mee begonnen. Ik heb nu natuurlijk vooral in het zomerseizoen 
wielerwedstrijden, maar als het om wintertraining gaat, vind ik het nog 
steeds leuk om iets nieuws te doen. Zeker als het buiten in de natuur is.
TADEJ POGAČAR, wielrenner,  
tweevoudig Tour de France-winnaar en Olympisch 
medaillewinnaar 

PROBEER IETS NIEUWS 

Toen ik nog een kind was, waren er in Ljubljana, de stad 
van mijn jeugd, overal speelvelden met baskets. Zelf bracht 
ik natuurlijk de meeste tijd door op het speelveld in mijn 
buurt. Maar als passie de overhand krijgt, zie je overal 
baskets! Maar zeker in het zeer boskrijke Slovenië is het 
het mooiste om over bospaden rennen en je gedachten te 
verzetten in de vrije natuur.
LUKA DONČIĆ, basketbalspeler,  
NBA-ster

SPRING HOOG
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TROTS

VOLHARDING

Bewegen in de openlucht geeft me de ene keer de energie om verder te gaan 
over de ingeslagen paden, dan weer kalmeert het me zodat ik niet uit mijn dak 
ga als het niet hoeft. Ik heb zoveel geluk dat mijn sport buiten plaatsvindt. En 
misschien is dit wel het belangrijkste om te beseffen hoe kostbaar de tijd in de 
natuur is, tijd die we besteden aan beweging en daarbij ook bewondering hebben 
voor de natuur. De natuur en de schone, authentieke omgeving in Slovenië in 
het algemeen bieden ons altijd wat we nodig hebben voor de start of om tot rust 
te komen.
ILKA ŠTUHEC, alpineskiester,  
tweevoudig wereldkampioene afdaling

BEWEGEN GEEFT ENERGIE

Kracht, kennis, vaardigheid is een deel van mijn verhaal. 
Daarnaast, waarschijnlijk belangrijker, heb je voor alle 
successen op de tatami vrede in jezelf nodig. Als het 
allemaal veel wordt, moet je een stapje terug doen. Dan 
ga je erop uit en vind je rust in de natuur. Het helpt je 
rust in jezelf te vinden.
TINA TRSTENJAK,Olympisch en  
wereldkampioene judo

VIND DE RUST IN JEZELF

Het leven is vol met ups en downs. In de sport gaat dit gepaard met blessures. 
Maar terwijl anderen al een beetje twijfelen of je nog terug kunt keren aan 
de top, bewijs je jezelf dat met doorzettingsvermogen alles mogelijk is! 
Lichaamsbeweging in de open lucht, discipline en routine brengen iedereen op 
de been om nog eens een mooie start in het leven te maken. Probeer het! Het 
gaat het gemakkelijkst in de natuur.
ŽAN KOŠIR, snowboarder,  
winnaar van drie Olympische medailles

GEEF NIET OP
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HELDEN

MOTIVATIE

VOLHARDING

Naast een goede lichamelijke conditie, resultaten, overwinningen, 
is welzijn een belangrijke drijfveer voor iedereen, niet alleen voor 
sporters! Dit is het gemakkelijkst te bereiken als we ons wijden aan 
datgene waar we van houden. Persoonlijk denk ik dat ik geluk heb: 
ik doe wat me echt gelukkig maakt. Ik ben ervan overtuigd dat elke 
recreatieve sporter zo'n geluk voor zichzelf kan vinden.
JAKOV FAK, biatleet,  
wereldkampioen en winnaar van Olympische medailles  

WELZIJN IS MOTIVATIE

GA NAAR DE RIVIER

Als jongen had ik mijn pijl en boog het liefst. Ik zette 
mijn doelwit op het grasveld en genoot van de bijna 
onhoorbare vlucht van het projectiel midden in het 
doelwit. Al floten de vogels nog zo hard - ik luisterde 
naar mijn pijl. Ik train nu meer binnenshuis en met 
oordopjes. Buiten hoor ik daarom nu meer dan ooit de 
geluiden van de natuur.
FRANČEK GORAZD TIRŠEK, boogschutter, 
winnaar van vier Paralympische medailles

LUISTER NAAR DE NATUUR

We hebben overal water! Een stroom, een rivier, een meer, 
de zee – we hebben alles! En als je gaat wandelen, wordt je 
door deze wateren natuurlijk aangetrokken. je wordt rustig 
door te kijken naar het kalme water. Ikzelf voelde me altijd 
aangetrokken door die wilde stroomversnellingen. Je kunt 
er niet zomaar in springen omdat ze vaak te machtig zijn, 
maar als je ze langzaam leert kennen, krijg je ze vroeg of 
laat onder de knie. En tegelijk neem je een bad!
BENJAMIN SAVŠEK, Olympisch en wereldkampioen 
wildwatervaren 
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365 DAGEN VAN BELEVINGEN 

Als het om buitenactiviteiten gaat, is dit land van de vier jaargetijden altijd de 
juiste keuze. Je kunt je favoriete bewegingsvormen hier combineren met de 
hoge bergen of misschien met de zeekust, dan weer met de rivierendalen, een 
volgende keer met de wijnbouwheuvels. Overal in Slovenië wachten uitstekende 
mogelijkheden voor recreatie in de openlucht op je. Omdat alles in Slovenië 
dichtbij is, kun je al bij een eerste bezoek de veelzijdigheid ontdekken, de 
veranderlijkheid  van de natuur ervaar je door 
terug te keren naar dit  groene land. Keer op 
keer!

WANNEER HET BESTE NAAR SLOVENIË? 

WINTER
Wanneer skiërs, 
snowboarders en andere 
winterrecreanten aan de ene 
kant van Slovenië genieten van 
sneeuwactiviteiten, kunnen 
we aan de andere kant tijdens 
zonnige dagen wandelen en 
fietsen of proberen de wind de 
bora langs de Adriatische kust te 
vangen.

LENTE
Als het 

middelgebergte 
weer groen wordt, 

wordt het levendig bij 
de gemakkelijker bereikbare 
berghutten en startpunten voor 
liefhebbers van avonturen in 
de lucht. Steeds meer klimmers 
zijn te vinden op de wanden die 
vanaf de zeekust te zien zijn.

ZOMER
Als de zon ook de 
hoogste toppen van 
Slovenië opwarmt, 
zijn er geen grenzen 
aan bewegingsmogelijkheden in 
de openlucht. De zee, meren en 
rivieren bieden naast verfrissing 
allerlei sportieve uitdagingen, 
groene bossen bieden schaduw 
aan een verscheidenheid aan 
paden.

HERFST
Wanneer dagen als van 
de zomer, de lente of 

de winter met elkaar 
verweven zijn, komen 

sportliefhebbers die genieten 
van alle weersomstandigheden 
en elk jaargetijde aan hun 
trekken. Er is maar een 
jaargetijde in het onderaardse, 
de aarde en de lucht bieden weer 
heel andere  verrassingen.

KLIMAAT EN TEMPERATUREN
Middellandse zeeklimaat langs de kust 
Portorož • 2 m

Ja
nu

ar
i

4,6°C / 39.2 F

Ju
li

23,8°C / 73.4 F

Landklimaat in het binnenland  
Novo mesto • 220 m

0,4°C / 32 F 21,6°C / 69.8 F

Alpien klimaat in de bergen 
Kredarica • 2514 m

-7,7°C / 19.4 F 7,4°C / 44.6 F

Alpien klimaat in de dalen 
Rateče • 846 m

-3,7°C / 26.6 F 17,7°C / 62.6 F

Gemiddelde dagtemperaturen in de periode 2004 - 2013 op de genoemde locaties. Bron: ARSO8



Gemiddelde dagtemperaturen in de periode 2004 - 2013 op de genoemde locaties. Bron: ARSO

In het enige Europese land dat de Alpen, de Middellandse Zee, 
de Karst en de Pannonische laagvlakte met elkaar verbindt, 

is alles dichtbij. Van de hoofdstad Ljubljana in Centraal-Slovenië, 
is het zelfs naar de meest afgelegen uithoeken van Slovenië slechts 

ongeveer 2 uur rijden. Daarom kun je tijdens een bezoek aan Slovenië zelfs 4 
verschillende werelden op één dag ervaren. Maar al bij een korte ontmoeting met 

elk van hen ontluikt de wens om voor een langere periode de andere bijzonderheden 
te ontdekken en naar Slovenië terug te keren.

ZO ANDERS.

ZO BEREIKBAAR!

ALPIEN SLOVENIË
Vind tussen de hoogste bergen en de wildste wateren je 

favoriete startpunt voor alle mogelijke buitensporten. Skiën, 
wandelen, fietsen, klimmen, ga op zoek naar je grenzen. Test 

jezelf ook eens  op de locaties van grote sportevenementen. 

MEDITERRAAN SLOVENIË EN DE KARST
Waar zich van de zoutpannen van de Adriatische Zee tot de 
karstgrotten bijzonderheden van wereldformaat aaneen rijgen, 
word je verwend door het milde mediterrane klimaat aan zee en 
ver landinwaarts. Ontdek de mogelijkheden voor watersporten, 
klimmen, speleologie, paardrijden en andere belevingen. 

LJUBLJANA EN CENTRAAL-SLOVENIË
Waar steden en groene landschappen in elkaar overgaan - wandel of fiets naar het 

UNESCO-erfgoed, loop een marathon, begeef je in oerbossen, veengebieden en 
bergen. Bezichtiging vanaf een SUP-board? Sportvissen in de stad? Waarom niet! 

THERMAAL PANNONISCH SLOVENIË 
Tussen de bronnen van geneeskrachtig thermomineraal water, 
wijngaardheuvels en kastelen, word je langs gemakkelijke 
wandel- en lichtglooiende fietsroutes naar vele attracties geleid. 
Kies je eigen bewegingscentrum en ontdek nog vele andere 
vormen van recreatie!  

WAT JE ALLEEN IN SLOVENIË KUNT BELEVEN   
De meest lokale, authentieke, kleinschalige, individuele en tegelijkertijd duurzaam georiënteerde toeristische 
belevingen van Slovenië dragen het kenmerk van unieke belevingen - Slovenia Unique Experience. Belevingen 
met vijf sterren worden beoordeeld en aanbevolen door de Sloveense toeristische organisatie. Velen van hen 
zijn buitenactiviteiten. Laten we iets kiezen en wat we nergens anders zouden kunnen doen. Meer informatie: 

 ௴  www.slovenia.info/unique
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Het groene, actieve en gezonde Slovenië staat 
over de hele wereld bekend om zijn inspanningen 
voor de duurzame ontwikkeling van het 
toerisme. Onder auspiciën van het internationaal 
erkende Groene schema van het Sloveense 
toerisme voeren we een groen beleid en creëren 
we groene belevingen. Waarom? Omdat we 
voor onszelf en voor de volgende generaties de 
buitengewone verscheidenheid van ons stukje 
aarde willen behouden en gastvrijheid willen 
bieden aan bezoekers van over de hele wereld.

Maar liefst 60 procent van het Sloveense 
grondgebied is bedekt met bos en op slechts 
60 kilometer van de hoofdstad vinden we 
oerbosreservaten van wereldniveau. Meer dan 
een derde van het land ligt binnen het netwerk 
van beschermde gebieden van de Europese 
Unie Natura 2000. Een vijfde van de Sloveense 
zeekust is beschermd natuurgebied. Met meer 
dan 22.000 dier- en plantensoorten behoort 
Slovenië tot de natuurlijk rijkste landen van 
Europa. Overal in Slovenië bevinden we ons 
temidden van uitzonderlijke natuur! We kunnen 
overal genieten van fijne bewegingsvormen, 
maar behouden daarbij altijd het respect voor de 
natuur.

SAMEN HOUDEN WE 

SLOVENIË GROEN
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Kočevsko

WE KIEZEN VOOR 
GROEN 
We kunnen kiezen uit in totaal meer dan 100 
bestemmingen, accommodatieverstrekkers, 
natuurparken, reisbureaus en toeristische 
attracties die met een internationaal 
erkende duurzame groene strategie hoog 
in het vaandel, kunnen prijken met het 
Slovenia Green-logo.

LATEN WE DE NATUUR 
RESPECTEREN   
In de leefgebieden van zeldzame dier- en 
plantensoorten respecteren we de regels van 
de afzonderlijke beschermde natuurgebieden. 
Laten we alleen over gemarkeerde paden 
lopen. Stoor dieren niet met motorvoertuigen! 
Wij nemen het afval mee en deponeren het op 
de daarvoor bestemde plaats.  

LATEN WE DUURZAAM 
REIZEN 
Laten we voor onze reis naar de centra van 
activiteiten in de natuur kiezen we voor 

milieuvriendelijke vormen van vervoer. Laten 
we eens kijken naar de verbindingen met het 

openbaar vervoer.  

LATEN WE ZORGEN VOOR 
HET WATER – ZONDER 
PLASTIC!  
Goed voorbereid en uitgerust gaan we op reis door 
de natuur. Neem water mee in een herbruikbare 
fles. Gebruik waar mogelijk geen plastic! In het 
Sloveense toerisme volgen we het principe Minder 
plastic voor meer duurzaamheid!   

WE PROEVEN DE 
PLAATSELIJKE SMAKEN
Op onze zwerftochten door Slovenië kunnen we 
gemakkelijk voor uitstekend en gezond voedsel 
zorgen dat onze weer nieuwe energie geeft. Slovenië 
is de Europese gastronomische regio 2021. Op 
veel plaatsen kunnen we de topgastronomie van 

gerenommeerde chef-koks proberen, met traditionele lokale gerechten. 
Laten we onszelf trakteren op een lunch in Sloveense herbergen, op 
toeristische boerderijen, in berghutten.

BLIJF GEZOND!
Slovenië kreeg als een van de eerste landen 
ter wereld het Safe Travels-label toegekend 
van de zijde van de wereldorganisatie 
WTTC. Toeristenaanbieders respecteren de 
verantwoorde reisnormen van het Sloveense 
toerisme GREEN & SAFE die alle maatregelen 
van het Nationale Instituut voor de 
Volksgezondheid omvatten. Respecteer ze ook! 
Neem de adviezen voor gezondheid en hygiëne 
in acht en blijf veilig en gezond.

RESPONSIBLE T
R

AV
EL STANDARDS - SLOVENIA

N
 T

O
U

R
IS

M
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Als we echt contact met het land willen, 
moeten we zelf de verscheidenheid ervan 
verkennen. We gaan wandelen, de bergen in, 
beklimmen bergwanden, op weg naar de mooiste 
uitkijkpunten. We dwalen door dalen, over 
heuvels, over vlakten. Over paden dat door het 
ongelooflijk groene land leidt, gaan we ook met 
de fiets.  Of met een paard! We willen het land in 
zijn geheime diepten verkennen, we willen zijn 
toppen overwinnen. We verkennen het in alle 
seizoenen. Het verrast ons keer op keer met zijn 
diversiteit. Elke keer moedigt het land ons aan 
om een nieuwe vorm van beweging te proberen. 
Alles is mogelijk in Slovenië!

LAND. 
ALS WE 

ERVAREN WE 

SLOVENIË VERKENNEN,

HET ANDERS! 

Het dal van de rivier de Soča 
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WANDELEN 

Loop eens door de online 
informatie. Stel je eigen actieve 

vakantieprogramma samen, 
regel zelf je verblijf, beleef 

meer!

www.slovenia.info/hiking 

Over vlakten en gemakkelijk te bereiken heuvels, 
in het middelgebergte met toppen tot 1500 meter 
of in het hooggebergte - ook over paden naar maar 
liefst 352 bergen hoger dan tweeduizend meter!

Meer dan 10.000 km gemarkeerde wandelpaden 
die worden onderhouden en verzorgd door de 
Bergsportvereniging van Slovenië die met 
meer dan 60.000 leden de meest populaire 
sportorganisatie in Slovenië is.

5.000 km gemarkeerde themawandelpaden

178 berghutten, schuilhutten en bivakken

Meer dan 50 gecertificeerde accommodaties voor 
wandelaars

113 natuurlijke klimgebieden en  
verschillende klimcentra in de steden

Uitdagende beveiligde klimroutes – via ferrata's 

15



VEILIG DE BERGEN IN!

OP WEG UITSLUITEND 

LOPEN IN HET RITME 

MET EEN KAART OF APP

VAN DE NATUUR
Wandelaars kunnen Slovenië ontdekken in alle seizoenen. In de winter, 
wanneer de paden vaak bedekt zijn onder een deken van sneeuw, 
in de herfst, wanneer het nodig is om door de mist heen te breken, 
kiezen we voor omzwervingen in de laaglanden en meer toegankelijke 
bestemmingen in het middelgebergte. In de lente, wanneer de sneeuw 
smelt en de natuur weer tot bloei komt, wordt het middelgebergte met 
zijn bossen, weilanden en schilderachtige bergtoppen nog vriendelijker. 
Het hooggebergte is dan nog steeds verborgen onder een dik sneeuwdek. 
De meeste hogere berghutten gaan pas in juni open. De zomer is het 
juiste jaargetijde om zelfs de hoogste doelen te bereiken. Als we de bergen 
ingaan, moeten we rekening houden met de weersomstandigheden. 
Overdag is het heet, de nachten zijn koud, onweer in de middag komt 
vaak voor. Goed uitgerust trekken we daarom al 's morgens vroeg de 
bergen in! De meest veilige manier is in gezelschap van een ervaren gids.

We gaan op pad met een gids of op onafhankelijke verkenning, maar met 
bergkaarten op een schaal van 1: 50.000 en 1: 25.000, er zijn gedrukte 
gidsen voor de afzonderlijke regio's in verschillende talen, GPS-tracken op 
berg- en thematische routes, gespecialiseerde portalen met gedigitaliseerde 
topografische kaarten en programma's voor mobiele telefoons 
(mobiele applicaties), zoals LocusMap met kaarten van de Sloveense 
bergvereniging, de app Slovenia Trails met kaarten Monolit of de applicatie 
Outdooractive. Deze hulpmiddelen zijn verkrijgbaar bij boekhandels, 
toeristeninformatiecentra (TIC's) en bij de gespecialiseerde accommodaties 
voor wandelaars.

TIPS VOOR WANDELAARS

• Kies doelen die geschikt zijn voor je fysieke en mentale conditie!
• Houd voor de tocht naar het hooggebergte de weersomstandigheden in de gaten en neem 

bij planning van je tocht eventuele waarschuwingen in acht.
• Plan je tocht met gedrukte gidsen en kaarten. Programma's die je kunt downloaden naar je 

laptop of telefoon (app) kunnen ook goede diensten bewijzen.
• Zorg er altijd voor dat iemand in het dal weet welke tocht je gaat maken. Op de toppen 

en in    berghutten zijn controlepunten ingesteld met registratieboeken. Controleer voor 
vertrek of de  berghutten open zijn en boek je verblijf van te voren.

• We gaan op pad met geschikte uitrusting die we ook weten te gebruiken!
• Respecteer de aanbevelingen van de Sloveense bergvereniging. Aan onze voeten dragen 

we geschikte bergschoenen. Ook zorgen we voor bescherming tegen zon, wind en kou. 
We hebben een EHBO-compleet bij ons, aluminiumfolie of zwarte zak of bivakzak, een 
hoofdlamp en reserve batterijen, energierijke voedingsmiddelen en voldoende vloeistof.

• Zorg voor een mobiele telefoon met een volle batterij. Als er een ongeluk gebeurt,  
bel dan 112!

• Blijf op de gemarkeerde en aangelegde paden. Houd onderweg rekening met andere 
wandelaars. In Slovenië groeten we elkaar allemaal in de bergen, op de smalle paden geven 
we voorrang aan degenen die afdalen. 
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VAN MARKERING 

KIES JE 

NAAR MARKERING

WANDELACCOMMODATIE 

n.v. 2065 m

PZS, PD Radeče 

n.v. 2065 m

PZS, PD Radeče 

Als we aan de gekozen tocht beginnen, 
volgen we de gemarkeerde paden en begeven 
we ons niet buiten de gebaande paden! Let op 
de bergpaden op de zogenaamde Knafelc-
markeringen – de witte stippen omgeven 
door een rode cirkel die ons helpen bij onze 
oriëntatie en ons naar het doel leiden. Ze 
staan geschilderd op grotere bomen, rotsen 
en andere geschikte punten, in de regel 
altijd aan de rechterkant in de looprichting. 
Sommige routes zijn bovendien gemarkeerd 
met wegwijzers die de moeilijkheidsgraad en 
de geschatte wandeltijd naar de bestemming 
aangeven. Europese wandelpaden zijn 
gemarkeerd met gele stippen in een rode 
cirkel en themapaden zijn gemarkeerd met 
witte stippen in een gele cirkel. Sommige 
thematische routes in Slovenië zijn 
gemarkeerd met hun logo. Stel je, voordat 
je op pad gaat, goed op de hoogte van de 
markeringen onderweg!

Richtingborden met 
hoogte-aanduiding

Knafelc-
markering

Markering van 
thematische 
wandelpaden

Markering van 
Europese wandelpaden

Jouw doel Wandeltijd tot het doel

Moeilijkheidsgraad

Verzorger van het pad  
naar de hut

Er zijn in Slovenië al meer dan 50 hotels, pensions en 
appartementen die zijn ingesteld op wandelaars. We herkennen 

ze aan het bord waarop - afhankelijk van het niveau van aanbod 
voor wandelaars - een icoon staat met de voorstelling van 

wandelaars, van één tot vijf. Accommodatie van de hoogste 
categorie, gemarkeerd met vijf wandelaars, biedt naast alle 

informatie, brochures, kaarten en opties voor het overzetten van 
GPS-routes, ruimte voor het drogen van wandeluitrusting, heeft 

men keuze uit lunchpakketten, verschillende wandelprogramma's, 
men beschikt over een erkende wandelgids en een eigen voertuig 

voor vervoer. 

STOP BIJ 
EEN BERGHUT

Er zijn 178 berghutten, schuilhutten en bivakken in 
Slovenië. We stoppen daar om uit te rusten, om ons 
te verfrissen of de nacht door te brengen. Berghutten 
zijn meestal ook een informatiepunt voor de 
bergreddingsdienst. Controleer of de berghutten open 
zijn voordat je de bergen intrekt. In de dalen en het 
middelgebergte zijn velen het hele jaar door open, terwijl 
ze in het hooggebergte meestal van juni tot september 
geopend zijn. Als je van plan bent om er te blijven 
slapen, boek dan de overnachting voordat je op reis gaat!

Tržaška koča na Doliču 2h 30 min
 Triglav 5h

Na Logu - Trenta 3h
Koča pri Triglav. jezeru 2h

687 m

 Controleer voor de geplande reis wel eerst of de 
accommodatie open is en boek je verblijf op:  

www.slovenia-outdoor.com 
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JULISCHE ALPEN  / 
Triglav 2864 m

SLOVEENS ISTRIË GORIŠKA BRDA HET DAL VIPAVSKA DOLINA

LJUBLJANA

DE STREEK KOČEVJE
KARST

HET IDRIJA – CERKLJE 
BERGLAND 

HET BERGLAND VAN ŠKOFJA 
LOKA

SNEŽNIK ZWERVEN OVER DE GROENE KARST 
Zwerftochten door een landschap met vele 
bijzonderheden van de karst voeren ons naar 
het Regionale park van Notranjska met het 
beroemde verdwijnmeer Cerkniško jezero. 
We verkennen de heuvels boven het meer, 
Javorniki en Bloke, en de karstplateaus Nanos 
en Trnovski gozd. Ook mogen we zeker niet 
het UNESCO-bosreservaat in de streek rond 
Snežnik missen. NAAR VERMAARDE WIJNKELDERS  

In de streek Goriška brda en de vallei van Vipava, 
waar men weet hoe men wijn moet maken die 
kenners enthousiast maken, brengt het pad ons 
zeker langs de beroemde wijnkelders. Tot een 
wandeling onder oude respectabele fruitbomen 
nodigen ook wandelpaden met de namen van oude 
kersensoorten.

VERHALEN OVER KANT EN KWIK 
Het erfgoed van een van de grootste kwikmijnen ter wereld, het unieke 
kantklossen en de erfenis van beroemde natuuronderzoekers is onder 
auspiciën van UNESCO beschermd in het Geopark Idrija. Behalve de 

geologische eigenaardigheden onderweg langs waterkanalen of »rake« 
en langs het ongewone Wilde meer - Divje jezero, ontdekken we nog 

veel meer botanische bijzonderheden. 

WAAR NAARTOE VOOR UITDAGENDE 
WANDELINGEN?

IN HET MIDDELGEBERGTE 

GEMAKKELIJKE ZWERTOCHTEN 

ONTDEKKEN WE DE DIVERSITEIT VAN 
SLOVENIË

DOOR LAAGLAND EN OVER HEUVELS

NAAR HET HOOGGEBERGTE 
VANUIT DE ALPENCENTRA

DE HOOGSTE DOELEN BEREIKEN
Als we vanuit Bled, Bohinj, Kranjska Gora of andere 

pittoreske plaatsen naar de Julische Alpen kijken, 
wordt onze blik getrokken naar de hoogste 
top, de Triglav. We kiezen het juiste pad in 

overeenstemming onze conditie! Tijdens de 
verovering van de hoogstgelegen delen van 

Slovenië ontdekken we de diepe dalen 
en hoge bergen, de bossen, rivieren 
en meren van het Triglav Nationaal 

Park - het grootste beschermde 
natuurgebied in Slovenië.

ZWERVEN BIJ DE ZEE
Er zijn veel themaroutes op de Karst en in Sloveens Istrië, evenals langs de 
Adriatische kust. We kunnen kennis maken met de zoutpannen, de wijnsoort 

refošk, truffels en andere specialiteiten. In het regionale park van de grotten van 
Škocjan dat met zijn ondergrondse kloof op de werelderfgoedlijst van UNESCO 

staat, leren we het bovengrondse en het ondergrondse van de inheemse Karst 
kennen. 

DE PROVINCIE  
DOLENJSKA 

RUST VINDEN AAN DE FRONTLINIE
Boven het dal van de Soča-rivier die verrast met 
zijn woeste wateren en ongewone rivierbeddingen, 
met grazige bergweiden en uitzonderlijke verhalen, 
wachten de uitdagingen van de Alpe-Adria-trail en 
de overblijfselen van de Eerste Wereldoorlog die 
verbonden zijn met het Pad van de vrede. 
Met uitzichten tot aan zee ervaren we rust 
en vrede op een nieuwe manier. 
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SNEŽNIK 

BELA KRAJINA

DE PROVINCIE  
DOLENJSKA DE STREEK  

KOZJANSKO 

DE WIJNSTREEK  
HALOZE 

DE HEUVELS  
VAN SLOVENSKE GORICE 

DE STREEK PREKMURJE MET 
DE HEUVELS VAN GORIČKA 

HET BERGLAND VAN POLHOV 
GRADEC

HET BERGLAND V 
AN POSAVJE POHORJE KOZJAK

KARAWANKEN/ 
Stol 2236 m

KAMNIK-SAVINJA ALPEN  / 
Grintavec 2558 m

TUSSEN WIJNGAARDEN EN BOOMGAARDEN
Op onze wandelroutes van de ene naar de andere 
bijzonderheid van Prekmurje met Goričko, Haloze 
en Slovenske Gorice, worden we vergezeld door 
wijnbouwheuvels en het natuurlijke en culturele 
erfgoed van Pannonisch Slovenië. Het regionale 
park Kozjansko verrast met zijn paden tussen hoge 
boomgaarden.

NAAR DE MACHTIGE BOSSEN 
Als je op zoek bent naar uitdagende recreatieve tochten door uitgestrekte bossen en oerbossen, bezoek dan 
de streek van Kočevje. De naburige provincie Dolenjska heeft, naast wandelpaden, een uitstekend route 
voor nordic walking. De streek Bela krajina nodigt je uit aan de rivier de Kolpa, De Gorjanci bergrug nodigt 
naar de toppen boven de rivier de Krka.

ROND DE HOOFDSTAD LJUBLJANA  
Er zijn maar weinig mogelijkheden om een hoofdstad zo mooi 
te bewandelen als Ljubljana over het 35 kilometer lange Pad 
»langs het prikkeldraad«, (PST - het pad van herinnering 

en kameraadschap). Aan de rand van de hoofdstad liggen 
wandelvriendelijke routes door het veengebied van Ljubljana - 
onderdeel van het UNESCO-paalwoningenerfgoed.  

WE LOPEN LANGS OUDE GRENZEN
In het bergland van Škofja Loka zijn veel 
themapaden, waaronder de paden die leiden 
naar de nooit gebruikte verdedigingswerken 
van de zogenaamde Rupnik-linie en langs 
de grenspunten van de Rapallo-grens. We 
bedwingen de hoogste punten van het gebied 
op onze tocht langs het Loka-bergpad.

WE STIJGEN UIT BOVEN RIVIEREN  
We stijgen naar de 1220 m hoge top van de berg Kum, de hoogste top van het 

gebergte van Posavje, waarvan het uitzicht reikt tot over alle heuvels tussen de 
rivieren Sava, Savinja en Sotla. In deze streken nodigt ook het rondlopende bergpad 

van Rečica boven het kuuroord Laško. In 2019 werd het pad uitgeroepen tot het mooiste 
bergpad van Slovenië. 

WE ZWERVEN OVER POHORJE
Het bergplateau Pohorje biedt vele 

wandelmogelijkheden tussen 
Maribor, Slovenj Gradec en Zreče. 
We begeven ons op de eerste etappe 
van het Sloveense bergpad. Ontdek 

op de gemakkelijke route over het 
bergplateau de hoogveenmoerassen met 
meren, zoals de Lovrenc-meren op Rogla. 
Vlakbij loopt het schilderachtige Pad 
onder de kruinen.

ONTMOET DE PLAATSELIJKE BEVOLKING 
Vanuit de dalen kijken we naar de hoogten. We 
bewandelen het rondlopende Juliana Trail dat de 
mooiste punten rondom de Triglav, de hoogste berg 
van Slovenië, met elkaar verbindt. De route door het 
UNESCO-biosfeerreservaat van de Julische Alpen 
verbindt uitkijkpunten met een divers erfgoed. Hier 
kunnen we ook ware ontmoetingen met de plaatselijke 
bevolking verwachten.

ONTDEK DE KARAWANKEN   
De noordelijke rand van Slovenië wordt gevormd door de Karawanken 

met uitzicht op groene bossen en witte rotsen. Laten we door de tijd 
reizen door kennis te maken met de geologische bijzonderheden 

in de Dovžan-kloof en in het Karawanken Geopark onder 
auspiciën van UNESCO, dat je onder andere ook uitnodigt in de 
ondergrondse wereld van de berg Peca.

BOČ

LEER DE KANIM-SAVINJA ALPEN KENNEN
Vanuit het dal van de Sloveense hoofdstad kijken 

we omhoog naar Krvavec. We maken kennis 
met het leven op de bergboerderijen op Velika 

planina. De hoogstgelegen boerderijen 
wachten op ons op de panoramische weg 

van Solčava die zich verheft boven het 
beroemde dal van Logarska dolina - 

een gletsjerdal met watervallen en een 
sprookjesbos.
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AFSTANDSWANDELINGEN
DE MOOISTE LANGE 

Langeafstandsroutes stellen ons in staat zo ver te 
gaan als we willen en  we kunnen! We kunnen ze 
plannen als onze grote wandeldoelen. We kunnen ze 
overwinnen in etappes die we zelf kunnen vaststellen 
overeenkomstig onze conditie. 

617 kilometer wandelroute met elke moeilijkheidsgraad

van 28 tot 37 dagen met onvergetelijke vergezichten
55 berghutten, tenmimste 35 bergtoppen en 5 steden

Bijzonder punt onderweg: de Triglav – de hoogste berg van 
Slovenië
 

HET SLOVEENSE BERGPAD 
Van Pohorje over de Alpen en de Triglav naar de zee 

De langste en meest populaire verbindingsroute die ook 
wordt beschouwd als de oudste in zijn soort in Europa, begint 
in Maribor en leidt ons vervolgens door de mooiste delen 
van Alpien Slovenië en over de Karst naar Debeli rtič aan 
de Adriatische Zee. de route is gemarkeerd met de Knafelc-
markering (witte stip met een rode cirkel), aangevuld met het 
cijfer 1. De route kan in etappes worden volbracht met behulp 
van het logboek van het Sloveense bergpad, dat we op maar 
liefst 80 controlepunten kunnen afstempelen.

Maribor

Ankaran



Triglav 

Onder Slovenen wordt aangenomen dat men minstens één keer 
in je leven de Triglav, het symbool van Slovenen moet hebben 
beklommen. Meer dan 20 gemarkeerde bergpaden leiden naar 
het hoogste punt van Slovenië dat uiteindelijk eindigt in een 
veeleisende, maar veilige klim naar de top met er bovenop de 
Aljaž-toren. Laten we minstens 2 dagen nemen om de Triglav 
te beklimmen! We vertrekken goed voorbereid en met volledige 
berguitrusting. Je kunt je het beste laten begeleiden door een 
berggids met een IFMGA-licentie. Je kunt in het zomerseizoen 
ook deelnemen aan begeleide wandeltochten.

Triglav, 2864 m
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De berghut bij de meren van de Triglav

Jezersko

VIA ALPINA – HET RODE PAD 
Vanaf de zee door het Nationale park Triglav naar de 
Karawanken
  
Tussen de vijf paden die de bijzonderheden van de Alpen 
in maar liefst acht Europese landen met elkaar verbinden, 
leidt het Rode pad naar uitzonderlijke punten van Sloveense 
erfgoed. Van de kust van Triëst in Italië gaat het over de 
Sloveense Karst en de subalpiene heuvels naar het hart 
van de Julische Alpen. Op weg van de pittoreske Triglav-
meren naar het dal van de rivier de Soča, maken we kennis 
met de natuurlijke en culturele bijzonderheden die ons ook 
vergezellen op de klim naar de Vršič-pas en het pad naar de 
Tamar-vallei (vlakbij het Nordic Centrum Planica met zijn 
beroemde skischansen) en verder naar Oostenrijk. 

Duur van de tocht: 19-25 dagen

Lengte van de tocht: 430 km (Slovenië)

Moeilijkheidsgraad: 
van gemakkelijk tot gematigd moeilijk

Duur van de tocht: 14 dagen

Lengte van de tocht: 220 km (Slovenië)

Moeilijkheidsgraad: alle moeilijkheidsgradaties

VIA ALPINA – HET PAARSE PAD 
Temidden van de hoogste bergen van Slovenië
   
Het Paarse pad - Via Alpina begint onder Triglav, 
de hoogste berg van Slovenië. Langs de prachtige 
noordelijke wand van de Triglav, waarlangs zich 
ongeveer 100 klimroutes bevinden, daalt het pad 
af naar het dal Vrata met de waterval Peričnik. In 
de buurt van Kranjska Gora, een populair sport- 
en recreatief bergcentrum, leidt het pad verder 
naar Golica, bekend om zijn narcissenvelden in 
het voorjaar en vervolgens naar de bergrug van 
de Karawanken met de hoogste top Stol (2236 m). 
Langs het schilderachtige Zgornje Jezersko, een 
gebied van bergboerderijen, gaan het pad verder 
Oostenrijk in.

21



EUROPESE WANDELROUTE E-6  
(CIGLAR-PAD)  

Van de rivier de Drava naar Strunjan aan de kust   

Het Europese wandelpad E-6 dat dwars over het Europese 
continent loopt van de Oostzee tot aan de Middellandse Zee, 
leidt in Slovenië van de rivier de Drava in het noorden tot de 
Adriatische kust in het zuidwesten. In etappes ontdekken we 
de bijzonderheden van Pohorje, het heuvelland van Posavje 
en de omgeving van Ljubljana, de Dinarische wereld met de 
bossen van Snežnik en de beroemde rand van de Karst. Op 
40 controlepunten kun je stempels verzamelen en na het 
volbrengen van de tocht wacht je een herinneringsspeld.

Duur van de tocht: 30 dagen

Lengte van de tocht: 600 km (Slovenië)

Moeilijkheidsgraad:  
van gemakkelijk tot gematigd moeilijk

HET EUROPESE WANDELPAD E7 
(NAPRUDNIK-PAD)  

Vanaf de Italiaanse grens langs kuuroorden naar Hongarije  
 
Een internationaal wandelpad van de Atlantische Oceaan 
naar de Zwarte Zee komt Slovenië binnen in het gebied van de 
rivier de Nadiža en leidt naar het heuvelland van Škofja Loka 
via Kobarid en Tolmin langs de rivier de Soča. Daarna gaat 
het naar het zuiden, naar Dolenjska, waar het het gebergte 
Gorjanci bereikt voorbij het kuuroord Dolenjske Toplice. Van 
daaruit leidt het over vriendelijke heuvels naar de kuuroorden 
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Banovci en Moravske Toplice 
helemaal naar Hodoš aan de grens met Hongarije. Er zijn 42 
controle onderweg door Slovenië.

Slavnik

Het gebergte van Polhov Gradec

 

Slavnik

Duur van de tocht: 20 dagen

Lengte van de tocht: 260 km (Slovenië)

Moeilijkheidsgraad:  
van gemakkelijk tot gematigd moeilijk
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ALPE ADRIA TRAIL  
Van de Karawanken via het dal van de rivier de Soča naar de 
Adriatische zee 

De route die bijzonderheden van Slovenië, Oostenrijk en Italië 
met elkaar verbindt, is zo ontworpen dat we met een vrij klein 
hoogteverschil 17 tot 25 kilometer per dag kunnen lopen. Elke 
etappe omvat onderweg ook een uitgelezen keuken. De route 
start in Oostenrijk onder de Gross Glockner. Het pad komt 
Slovenië binnen via de Karawanken en loopt dan verder over de 
Vršič-pas naar het gebied van het Nationale Park Triglav en naar 
het dal van de rivier de Soča. Na de afslag naar Friuli-Venezia 
Giulia in Italië keert het terug naar het Sloveense Brda en de 
Karst en gaat het verder naar het eindpunt in Milje bij Triëst in 
Italië.

Lengte van de hele route 750 km ; Sloveense deel: 
145 km

Duur van de tocht: 43 dagen voor de hele route,  
8 dagen voor het Sloveense gedeelte

43 etappes, 5 etappes in Slovenië en 5 etappes, die 
Slovenië en Italië met elkaar verbinden. 

Het pad, geopend in 2011, is al meerdere malen 
door National Geographic Traveller uitgeroepen 
tot een van de beste wandelroutes.

Bovec
Kobard

Tolmin

Lipica

Šmartno

Kranjska Gora

De bekkens van Tolmin 
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HET VREDESPAD VAN 
DE ALPEN NAAR DE 
ADRIATISCHE ZEE  
Ter herinnering aan het Soča-front 

Een langeafstandspad door het gebied van het voormalige 
Soča-front, een van de beroemdste slagvelden in de Eerste 
Wereldoorlog, verbindt de natuurlijke schoonheden en het 
historische erfgoed van Slovenië en Italië. Ervaar het unieke 
Verhaal van een soldaat aan het Soča-front, in het teken van 
Slovenia Unique Expereniences, in het openluchtmuseum 
Kolovrat (spinnewiel) en het Kobarid Museum! Onderweg 
kun je verschillende musea uit de Eerste Wereldoorlog, 
21 openluchtmusea, talrijke militaire begraafplaatsen en 
ossuaria bezoeken en genieten van de rust en adembenemende 
uitzichten van de Alpen tot aan de Adriatische Zee! Met het 
erfgoed van de Eerste Wereldoorlog op Sloveens grondgebied 
is het Pad van de Vrede ook vanwege zijn vredesmissie 
opgenomen in de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Log pod Mangartom

Kranjska Gora

Bohinjska
Bistrica

Tolmin

Kobarid

Bovec

Šmartno

Nova Gorica

Šempeter

Renče

Komen

Kanal

Javorca

Meer dan 500 kilometrov, 30 etappes;
20 dagen voor het Sloveense deel van het pad;
12 dagen voor het Italiaanse deel van het pad.

Alle moeilijkheidsgraden.
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Snežnik

Kozjansko 

VIA DINARICA
Langs de bijzonderhden van de Karst van de Dinarische bergketen
 
Een van de meest interessante wandelroutes van Europa begint in 
Slovenië en loopt in etappes door de Balkanlanden diep naar het 
zuiden. Het Sloveense deel van de route leidt langs uitzonderlijke 
bezienswaardigheden van de Karst: de ondergrondse wereld van de 
grotten Križna jama en Planinska jama, het verdwijnmeer van Cerknica 
en andere uitzonderlijke waterfenomenen, beuken-(oer)bossen, die op 
de werelderfgoedlijst van UNESCO staan en een uniek cultureel erfgoed 
vormen. De hoogste top onderweg is Snežnik (1796 m).

Duur van de tocht:  
6 dagen

Lengte van de tocht:  
160 km (Slovenië)

Moeilijkheidsgraad:  
gematigd moeilij

Duur van de tocht:  
7 dagen 
Lengte van de route: 
200 km 

Moeilijkheidsgraad: 
gemakkelijk

DE WANDELROUTE VAN ZASAVJE 
Van het regionale park Kozjansko naar de toppen boven 
de rivier de Sava

Het UNESCO-biosfeerreservaat van het regionale park 
Kozjansko, bekend om zijn hoge boomgaarden, de heuvels 
van Posavje met uitzicht op de rivier de Sava, GEOSS (het 
geometrische centrum van Slovenië) - alles verbonden 
door het Zasavje-wandelpad, ook geschikt om te belopen 
in de winter. Onderweg zijn er verschillende berghutten, 
pensions en herbergen. Een van de aantrekkelijke 
bestemmingen is de hoogste top: de 1220 meter hoge Kum 
met zelfs uitzicht op de Julische Alpen en de Triglav.
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Duur van de tocht:  
20 etappes
Gezamenlijke lengte van 
de route: 330 km 

Moeilijkheidsgraad: 
gemakkelijk

DE WANDELROUTE VAN POMURJE  
Ontspannend tussen de thermale wateren  

In het oosten van Slovenië, waar zich verschillende 
natuurkuuroorden bevinden, zijn wandelpaden uitgezet die 
voor iedereen geschikt zijn! Laten we onze eigen etappes 
van omzwervingen kiezen tussen velden, boomgaarden, 
wijngaarden en bossen van het landschapspark Goričko. Laten 
we de biodiversiteit en veel diersoorten ontdekken. Laten we 
genieten van de gastvrijheid en keuken van Prekmurje. Laten 
we de Mura-rivier en de wijnbouwende Radgonska-Kapelska 
gorica, Jeruzalemska en Lendavska gorica leren kennen.

Duur van de tocht: 10-12 dagen

Lengte van de route: 230 km

Moeilijkheidsgraad: matig moeilijk

DE BERGROUTE VAN KOROŠKA  
Rondlopende route over drie gebergten
   
We doorkruisen de dalen van Mežica, Drava en Mislinja 
en de Karawanken, Pohorje, Kozjak en Savinja. De route 
kan worden opgedeeld in kortere en gemakkelijkere 
etappes of kan worden gelopen in zijn geheel op een 
zwaardere tocht die tien tot twaalf dagen duurt. We 
kunnen ons misschien ook laten verleiden door de K 
24-uithoudingsuitdaging: in 24 uur beklimmen we de 
vijf hoogste toppen van de provincie Koroška: Uršlja gora 
(1699 m), Smrekovec (1577 m), Raduha (2062 m), Olševa 
(1930 m) en Peca (2125 m).

Smrekovec 

Selo, Goričko
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JULIANA TRAIL 
Rondlopende langeafstandroute met prachtige vergezichten 
onder de Triglav 

Het pad van authentieke ontmoetingen met de bewoners van 
Alpendorpen en -steden leidt rond het Triglav Nationaal Park 
en door het UNESCO-biosfeerreservaat van de Julische Alpen. 
Met de nieuwe etappes wordt het pad verlengt van de streek 
Posočje naar de schilderachtig kleurrijke wijnbouwstreek 
Goriška brda. Hoewel het pad niet boven de 1326 meter boven 
zeeniveau uitkomt, is zijn specialiteit het uitzonderlijke uitzicht 
op de hoogste toppen van Slovenië en de mogelijkheid om het 
rijke natuurlijke en culturele erfgoed van de adembenemende 
Alpenwereld te leren kennen. De geselecteerde etappes zijn ook 
geschikt voor gemakkelijke gezinswandelingen. De startpunten 
voor de etappes zijn op plaatsen met bus- en treinverbindingen.

Aanbevolen voor een bezoek door The Guardian en de  
New York Times
330 km
20 etappes
Gemiddelde lengte van een etappe: 17,5 km (4 – 5 uur lopen)
Gemakkelijke tot gematigd moeilijke route

Zelenci, Kranjska Gora 

Kranjska Gora

Jesenice
Žirovnica

Radovljica
Bled

Bohinj

Tolmin

Kobarid

Bovec

Gorje

Korada

Šmartno
Solkan
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Hoe goed je wandelconditie ook is, je kunt Slovenië te 
voet leren kennen! Meer dan 700 thematische routes 
vertegenwoordigen een verscheidenheid aan natuurlijke en 
culturele bijzonderheden van het land op het kruispunt van 
vier geografische werelden. Plan gemakkelijke wandelingen 
en trektochten over themapaden en maak voor jezelf een 
schitterende vakantie. In Slovenië is alles dichtbij. Je kunt met 
de gebruikelijke wandeluitrusting over themapaden wandelen, 
meestal gemarkeerd met gele en witte markeringen. Hier 
zijn enkele geselecteerde tips voor verschillende delen van 
Slovenië, maar de mogelijkheden zijn legio. Neem voor meer 
informatie contact op met de toeristeninformatiecentra 
in Slovenië, waar zij je kunnen adviseren over aanvullende 
routes, overeenkomstig je wensen en het jaargetijde.

THEMATISCHE WANDELROUTES 
VOOR ALLE GENERATIES

ONDER DE 
BIJZONDERHEDEN VAN 
ALPIEN SLOVENIË

  HET SOČA PAD
Het natuureducatiepad met hangbruggen en 17 informatiepunten 
verbindt de smaragdgroene rivier Soča met mysterieuze hoekjes van het 
Trenta-dal en met de bijzonderheden van het Triglav Nationaal Park.

Trenta 25 km 7 uur in een richting –  
Je kunt ook alleen een deel ervan bewandelen! 

 DE KLOVEN VAN TOLMIN
Bezoek de enige Sloveense samenvloeiing van twee rivieren in een diepe 
trog! Bewonder naast de diepe kloven van de rivieren de Tolminka en 
Zadlaščica ook de rots met de Berenkop, de Duivelsbrug, 60 m boven 
het water en de Dante-grot.

Tolmin 2 km 1 uur 30 min  

  PAD LANGS DE BEEK TRIGLAVSKA  
 BISTRICA
Het pad leidt ons vanaf het Sloveense Bergmuseum en langs de 
Peričnik-waterval door het Alpendal Vrata met de berghut Aljažev dom 
net onder de noordwand van de Triglav die met zijn breedte van meer 
dan drieduizend meter een van de mooiste wanden van de Alpen is.

Mojstrana in een richting  2 - 3 uur  

  DE KLOOF BLEJSKI VINTGAR
Nadat we de mooiste uitzichten op het meer van Bled hebben ontdekt, 
kunnen we naar de Vintgar-kloof. Het educatiepad tussen de verticale 
wanden en langs het riviertje Radovna loopt over houten bruggen en 
galerijen.

Podhom  4 of 5 km  2 - 3 uur   

   DE KLOOF VAN MOSTNICA, BOHINJ
In Bohinj, kun je behalve het pad rond het meer, naar de bergen van 
het Triglav Nationaal Park of naar de Savica-waterval, ook het pad 
ontdekken langs de kloof van de beek Mostnica. We bekijken de 
poelen in de kloof met zijn vier bruggen. Het pad gaat nog verder door 
het dal Voje.

Stara Fužina  3 km  1 uur 30 minuten 

  HET LAMBERGH-PAD, BEGUNJE
Een gemakkelijke wandelroute naar de schilderachtige ruïnes van 
het kasteel Kamen voert ons langs archeologische vindplaatsen uit 
de ijzertijd (Njivice en de Zijalka-grot) en langs de grottenvesting 
Hudičev gradič – het Duivelskasteeltje.  

Begunje  7, 7 km  2 - 3 uur  

  HET PAD VAN CULTUREEL ERFGOED 
 VAN ŽIROVNICA
Het meerdere malen bekroonde thematische pad verbindt de 
geboorteplaatsen van belangrijke Sloveense dichters, schrijvers en 
taalkundigen en de herinneringsbijenstal van de pionier van de 
Sloveense bijenteelt, Anton Janša. 

Vrba  10 km  2 - 3 uur (zonder bezoek aan de musea)   

  NAAR JAMNIK, KRANJ
Het berglandschap en de opkomende volle maan boven de kerk 
op de 831 meter hoge berg Jamnik vormen een bekend motief 
voor fotografen van over de hele wereld, maar is ook een populaire 
wandelbestemming.  

Nemilje 6 km  2 uur in beide richtingen

  DE KLOOF VAN DOVŽAN, TRŽIČ
Over verschillende paden langs vindplaatsen van fossielen in 
gesteenten uit vervlogen tijden, doorkruis je 6 secties die door het 
smalste deel van de kloof naar de geologische pilaren en naar het 
Dolina expositie- en educatiecentrum leiden.  

Tržič  4,2 km  2 uur   
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  HET PAD NAAR FRANJA
In de streek Cerkljansko leidt een pad langs twee beekjes 
met meerdere watervallen naar de 16 gebouwtjes van het 
uitzonderlijke partizanenveldhospitaal Franja in de Pasica-
kloof. Het is een authentiek monument van menselijkheid dat 
is voorgesteld voor inschrijving op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO.  

Cerkno 10 km 3 uur 30 min     
         Franja veldhospitaal

  PAD DOOR LOGARSKA DOLINA 
Het beste themapad van 2021, voert ons langs de bijzonderheden 
van het beroemde gletsjerdal en naar de pittoreske waterval 
Rinka. We bezoeken ook de hoogst gelegen Sloveense boerderijen 
op de route van de mooiste vergezichten langs de panoramische 
weg van Solčava. 

Logarska-vallei  7 km  2 - 3 uur  

  HET MEER ČRNO JEZERO, POHORJE 
Op Pohorje mogen we onder de vele mogelijkheden zeker het 
pad niet missen dat leidt naar de loopbrug over het schone maar 
donker gekleurde water van het Črno jezero, Zwarte Meer, met 
het bosreservaat. We vervolgen onze weg naar Osankarica, een 
belangrijk symbool van de strijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Trije Kralji  3,5 km in een richting  1 uur 30 min 

  HET WIJNHEUVELLAND VAN  
 MARIBOR
In de stad met de oudste wijnstok ter wereld, waar de 
wijnbouwheuvels van de stad praktisch tot aan het stadscentrum 
reiken, leidt het natuurpad Piramida - Kalvarija ons naar 
prachtige uitzichten op Maribor, de Drava-vallei en Pohorje.

Stadspark Maribor  5 km  2-3 uur     

Startpunt Lengte Tijd 

Rondlopend pad   Entreeheffing

Het Črno jezero, Pohorje

De waterval Peričnik
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  VANUIT LJUBLJANA NAAR  
 ŠMARNA GORA 
De groene hoofdstad biedt, naast talrijke paden door het landschapspark 
Tivoli, Rožnik en Šišenski hrib, ook de mogelijk van een klim naar de berg 
Šmarna gora. De berg, met uitzicht over het hele bekken van Ljubljana 
en de Alpen, wordt ook beschouwd als het strijdtoneel voor de beste 
bergloopwedstrijd ter wereld. 

Tacen, Vikrče, Šmartno en verschillende andere  
23 verschillende routes  1 -2 uur in één richting   

  IN DE VOETSPOREN VAN HERDERS  
 OP VELIKA PLANINA
We maken onderweg kennis met de gebruiken en gewoonten, de 
bijzondere architectuur, natuurlijke en andere bezienswaardigheden 
van de beroemde herdersweiden. Onderweg vinden we maar liefst elf 
informatiepunten. Je kunt de berg bereiken met een gondelbaan of via 
een van de bergpaden. 

Velika planina 6,7 km  2 uur 30 minuten  

  BLOTEVOETENPAD KNEIPP -  
 SNOVIK
Op een van de beste themapaden begeven we ons in het kuuroord 
Terme Snovik op blote voeten! Het pad voert over weilanden en door 
het bos en over verschillende andere materialen met therapeutische 
effecten.

Terme Snovik  3,2 km 2 uur 30 min    

  HET PAD ONDER DE KRUINEN,  
 CERKLJE NA GORENJSKEM
Het pad dat bergdorpjes en het dal met elkaar verbindt, biedt prachtige 
uitzichten op de Kamnik-Savinja Alpen. Onderweg leer je, naast het 
culturele erfgoed van Adergas met het klooster van Velesovo en Štefanja 
gora, de waarde van het natuurlijk en etnologisch erfgoed van Cerklje in 
de provincie Gorenjska kennen. 

Adergas  4 routes, de langste 11 km  3 uur  

OP VERHAAL KOMEN 

IN CENTRAAL SLOVENIË
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Velika planina

Kočevsko

MAAK KENNIS MET 
DE BEER IN ZIJN 
NATUURLIJKE 
OMGEVING 
Betreed de wereld van de mysterieuze 
bossen van Kočevje, waar de natuur 
nog steeds haar oergezicht laat zien. 
Het is het gebied met het grootste 
aantal bruine beren en het grootste 
aantal restanten van oerbossen in Europa. Word deel van een 
onderzoeksexpeditie en betreedt de trekroute van de bruine beer. 
Ervaar de wilde natuur van de Kočevje-bossen onder de ervaren 
begeleiding van een lokale gids. Maak van dichtbij kennis met de 
"koning" van de Kočevje-bossen en proef ongebruikelijke maar 
eetbare boskruiden.

 Kočevje 8,5 uur | Seizoen: april tot oktober | Beleving 
onder begeleiding

  DE MEEST ZUIDELIJKE  
 SLOVEENSE WANDELROUTE, HET  
 LANDSCHAPSPARK KOLPA
Op het pad dat vlak langs de rivier de Kolpa loopt, komen we langs 
een bron die wordt beschouwd als het water van de eeuwige jeugd, 
een werkende molen, de karstgrot Kobiljača en het pittoreske dorpje 
Damelj, dat geldt als het meest zuidelijke punt van Slovenië.

Radenci in Bela krajina  11 km in een richting  3 uur  

  HET WANDELPAD VAN BOROVEC,  
 KOČEVSKO
Vanaf het rondlopende pad door de meest beboste streek van Slovenië 
hebben we ook uitzicht op het oerbos Krokar (De raaf), dat deel uitmaakt 
van het UNESCO-werelderfgoed. Vanaf het pad gemarkeerd met het 
narcissymbool kun je ook afdalen naar de kloof van de rivier de Kolpa.  

Borovec 7 km  2-4 uur   

  DE DRIE KASTELENROUTE,  
 ŠKOFJA LOKA
Volg vanaf het kasteel van Škofja Loka boven het oude stadscentrum 
de borden met een middeleeuwse page naar de ruïnes van de toren op 
Krancelj. We steken de Kobila-pas over langs de natuurlijke afgronden en 
zien de ruïnes van het Divja-kasteel op de steile helling van Lubnik.  

Škofja Loka  5 km 1 uur 45 minuten  

  FELDBAN, IDRIJA  
Nabij het verrassende meer Divje jezero gaan we over het tracé van 
de  feldban - een smalspoor uit de Eerste Wereldoorlog met een 
hoogteverschil van 300 meter en een 25 meter lange tunnel. Een 
langere versie van de route leidt ook naar Godovič.  

Parkeerplaats bij het meer Divje jezero 10 km 
2,5 uur 
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ZWERVEN DOOR HET

MEDITERRANE SLOVENIË EN

OVER DE KARST

Rakov Škocjan, Regionaal park Notranjska
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EEN KORTE NATUURLIJKE 
VAKANTIE VOOR WANDELAARS  
Het meer Cerkniško jezero, het plateau van Bloke, de 
rand van de Karst en de Dragonja-vallei - dit zijn de meest 
biotisch diverse gebieden van de Karst en het mediterrane 
Slovenië. Onderweg kunnen met dit alles kennismaken 
onder begeleiding van een natuurhistorische gids die 
de geheimen onthult van de 
karstverschijnselen, flora 
en fauna en, last but not 
least, het leven van de bruine 
beer! Ondertussen maken 
we kennis met gastvrije 
toeristenboerderijen en genieten 
we van lokaal verbouwd voedsel. 

4 dagen  
(3 overnachtingen) Beleving 
onder begeleiding 

  HET EDUCATIEPAD VAN HET PARK  
 VAN DE GROTTEN VAN ŠKOCJAN
Als we de grotten van Škocjan bezoeken, die deel uitmaken van het 
UNESCO-werelderfgoed met de grootste ondergrondse kloof, kunnen we 
een wandeling maken langs het educatieve pad, waar we op 24 punten 
kennis maken met de eigenaardigheden van de klassieke Karst.

Infocentrum Park van de grotten van Škocjan 

 2 km  1 uur 

 RAKOV ŠKOCJAN 
Het pad door het karstdal in het Notranjska Regionale Park is 
adembenemend met de bogen van de grote en kleine natuurlijke brug, 
de overstromende graslanden langs de beek Rak en de bijzonderheden 
van de flora en fauna van de Karst.

Rakov Škocjan - parkeerplaats bij de kleine  

natuurlijke brug   5,5 km 3 – 4 uur 

  HET EDUCATIEPAD DRVOŠEC,  
 CERKNIŠKO JEZERO 
Het pad met uitzonderlijke uitzichten over het unieke meer 
Cerkniško jezero was na de opening in 2020 de beste themaroute 
van het jaar. Dwalen door het gebied tussen de Rešeto zinkgaten en 
het dorp Otok wordt verlevendigd door observatoria, waaronder de 
10 meter hoge Otočec-toren.  

Parkeerplaats Dolenje jezero  33,7 km in een richting   
  3,5 - 4 uur 

  HET PAD VAN DE MILITAIRE  
 HISTORIE, PIVKA 
Een bezoek aan het Park van Militaire historie, het grootste 
museumcomplex in Slovenië, wordt aangevuld met een wandeling 
naar het ondergrondse artilleriefort op een heuvel met een 
schilderachtig uitzicht op de Pivka-vallei.

Pivka, Park van Militaire Geschiedenis  1,3 km  

4 uur 

  HET LEVENDE MUSEUM VAN DE  
 KARST, SEŽANA 
Tussen Sežana, Lipica en de Sloveens-Italiaanse grens lopen meer dan 
20 km aan thema- en wandelpaden, waar we naast karstfenomenen, 
natuurlijke forma viva en de ondergrondse grot  Gustinčič ook kennis 
kunnen maken met droge stenen muren – een erfgoed beschermd 
door UNESCO.

 Sežana verschillende routes  2 - 4 uur  

  HET PAD LANGS DE RAND,  
 VIPAVSKA DOLINA
Het pad, dat ook deel uitmaakt van het Sloveense bergpad, leidt naar 
bijzondere kenmerken zoals het de rotsopening Otliško okno en 
de bron van de rivier de Hubelj. Het uitzicht vanaf het pad langs de 
rand boven de pittoreske Vipava-vallei strekt zich uit over de Karst 
helemaal tot aan zee!

Predmeja 14,3 km in een richting  5 uur 

  HET WANDELPAD DRUGMBERNCA,  
 BRDA 
Vanaf het renaissancekasteel Dobrovo gaan we naar de uitkijktoren in 
Gonjače en naar het middeleeuwse dorpje Šmartno. We maken kennis 
met de architectuur, keuken en de wereldberoemde wijnkelders van 
Goriška Brda. 

Kasteel Dobrovo | Lengte: 9,5 km   2,5 - 3 uur  

  NAAR DE BLOEIENDE BERG  
 SLAVNIK, HIET SLOVEENSE ISTRIË  
 EN DE KARST  
Onder de vele routes door Sloveens Istrië kunnen we ook de 
route naar top van  Slavnik met de berghut Tumova koča kiezen. 
Na kennismaking met verschillende bergbloemen wachten ons 
prachtige vergezichten over de Adriatische Zee, de Julische Alpen 
met Triglav en de Italiaanse Dolomieten.

Podgorje | Lengte: 8 km   2,5 - 3 uur

   STRUNJAN EN BEELDEN  
 VAN DE ZEE
Op het educatieve pad door het landschapspark Strunjan maken we 
kennis met de meest noordelijke zoutpannen van de Middellandse 
Zee, een bijzondere zee-lagune, de beschermde klif van Strunjan en 
andere bijzondere kenmerken van de Sloveense kust.

Het Centrum van het Strunjan landschapspark   

  5,3 km  1 uur 30 minuten 

  HET WANDELPAD VAN PIRAN 
Onder de rondlopende routes van Piran biedt een niet veeleisende 
route die het levendige Portorož verbindt met het middeleeuwse 
Piran heel bijzonder fotogenieke uitzichten. Het pad dat de stad 
omgeeft, loopt grotendeels vlak langs zee. 

Portorož   9 km  2 uur 30 minuten  

  DE LINTVER CIRKEL, RODIK  
Op de heuvelrug van de Brkini vinden we in het Mythische Park 
gebeeldhouwde sculpturen met motieven uit de verhalende traditie 
van dit interessante stukje wereld. De app nodigt ons uit om 
onderweg raadsels op te lossen.

Rodik   6,5 km  2,5 uur  
 interpretatietentoonstelling in het Rodik Mythisch 

Park Bezoekerscentrum

Startpunt Lengte Tijd 

Rondlopend pad  Entreeheffing
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 HET PAD VAN WIJNSCHENKERIJEN,  
 MORAVSKE TOPLICE
Het pad dat over het raakvlak van de Pannonische vlakte en de 
heuvels van Goričko leidt, wordt gemarkeerd door wijngaarden 
en wijnschenkerijen en proeverijen. Tijdens de wandeling van 
Tešanovci naar Moravske Toplice kun je jezelf verfrissen bij de 
aanbieders van lokale lekkernijen.

Tešanovci 12 km 3-4 uur 

 DE WIJNROUTE VAN JERUZALEM
Het pad tussen de beroemde wijngaarden van de heuvels van 
Jeruzalem zal in onze herinnering blijven vanwege het proeven 
van witte wijnen van topkwaliteit in een wijnhuisje en de 
plaatselijke keuken die we kunnen proberen op toeristische 
boerderijen en in herbergen.

Jeruzalem  8 km 2 uur 30 min 

 VINOTOUR TUSSEN DE  
 WIJNGAARDEN 
De internationale route voor nordic walking tussen 
de wijngaarden verbindt Sloveense en Oostenrijkse 
wijnboerderijen en attracties zoals de beroemde hartvormige 
weg tussen de wijngaarden met een uitzonderlijk uitzicht op 
Špičnik. 

Svečina Verzameling van 5 routes met  

afstanden van 11 tot 23 km   3-6 uur 

 PAD NAAR DE TOP BOVEN DE STAD,
PTUJ 

Het uitzicht op de oudste Sloveense stad is het mooist vanaf de 
toppen eromheen. Onderweg wacht ons het Romeinse kamp 
Poetovio, gastvrije toeristenboerderijen en wijnboeren, het het 
Museum De oude pers en het Spoorwegpark.  

Terme Ptuj of de oude stadskern Ptuj  15,9 km 

3 uur 

 HET DRIE KERKENPAD, LAŠKO 
Onder de vele wandelpaden van Laško met zijn kuuroord 
en brouwerij bevindt zich ook een pad dat de groene natuur 
verbindt met het sacrale erfgoed van het gebied. In een van 
de kerken op ons pad bevindt zich ook het oudste orgel van 
Slovenië.  

Laško   6,6 km 2-3 uur 

 HET PAD VAN DE HOP, ŽALEC
Het pad door de vallei van het groene goud tussen Žalec 
en Šempeter leidt tussen hopplantages helemaal naar het 
Ecomuseum over de hopbouw en bierbrouwerij met de eerste 
bierfontein ter wereld.

Žalec  14 km 3-4 uur  

Startpunt Lengte Tijd   

Rondlopend pad  Entreeheffing

 GRAJSKA POT PODSREDA 
In de buurt van het kuuroord Podčetrtek, in het regionale park 
Kozjansko, ga je op pad van het middeleeuwse plein Podsreda 
langs de molen van Levstik en door het bos naar het kasteel van 
Podsreda dat wordt beschouwd als het meest karakteristieke van 
alle Sloveense kastelen.

Podsreda   2,5 km in een richting  45 minuten 

 HET PAD VAN DE VIER  
 WATERVALLEN BOHOR
Op dit pad lopen we van waterval naar waterval! Bij de Bojanc-
waterval beklimmen we een paar rotssprongen en dalen dan af naar 
de Pekel-waterval met meerdere niveaus. We vervolgen onze weg 
naar de Ubijavnik waterval met poel en naar de Bojavnik waterval. 
Het pad heeft een gematigde moeilijksgraad!

Krško: Jablance  12,5 km  6 uur 

 HET TRAPPISTENPAD, BRESTANICA 
Het pad waarlangs trappistenmonniken ooit wijn uit Sremič 
vervoerden, biedt ons een uitzicht over het hele Krško-veld en 
de Kamnik-Alpen vanaf Grmada, het hoogste punt onderweg. 
Tussen de wijngaarden komen we onderweg langs verschillende 
kerken en het kasteel Rajhenburg.

Brestanica  12 km 4 uur 

 MET NORDIC WALKING NAAR  
 OTOČEC, ŠMARJEŠKE TOPLICE 
Het kuuroord, ook een centrum van nordic walking, biedt naast 
vele andere routes ook een uitstapje naar het kasteel van Otočec, 
het enige waterkasteel in Slovenië. Vanaf het eilandje midden in 
de rivier de Krka lopen we naar het nabijgelegen kasteel Struga.   

Šmarješke Toplice  12 km  3 uur  

 DE GROENE RING VAN NOVO MESTO 
Het pad verbindt de promenades langs de rivier de Krka, 
stadsbossen, het kasteel Grm met zijn park, de laan van Kette, de 
archeologisch belangrijke heuvel Marof  en andere groene hoeken 
van de hoofdstad van Dolenjska. De uitzichten laten zien waarom 
Novo mesto ook de stad op zeven heuvels wordt genoemd. 

Novo mesto 10,5 km 2 uur 30 min  

 HET PAD DOOR HET STADSBOS,   
 CELJE
In de stad van de vermaarde prinsen van Celje, loop je over 
educatieve bospaden die ook naar de grootste boomhut van 
Slovenië leiden! Bezoek een speciale avontuurlijke speeltuin en 
bekijk de stad langs de Savinja vanuit een uitkijkpunt.

Celje 14 km  12 verschillende routes! 

  TUSSEN DE BRONNEN VAN ROGAŠKA  
 SLATINA 
Ontdek de specialiteiten van het kuuroord dat bekend staat om 
het meest magnesiumrijke water ter wereld. Het pad, dat begint 
en eindigt in het iconische park van het kuuroord, leidt naar 4 
verschillende bronnen, een fontein met mineraalwater en andere 
attracties in Rogaška Slatina. 

Rogaška Slatina  5 km  2 uur  
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Jeruzalem

VOOR WELZIJN NAAR

HET THERMALE

PANNONISCHE SLOVENIË
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HET EDUCATIEPAD VAN DE KABOUTER PAREL

DE ROUTE VAN MOERASDWERVEN

HET PAD VAN 
DE HERDERSDWERG VAN KRVAVEC

IN HET SPOOR 
VAN DE IJSVOGEL

NAAR HET KLEINE PLEIN

Het beste themapad van 2019 nodigt uit naar de Šaleška-vallei. 
Hier maken we kennis met de ontspannende energie van het bos, 
de molens, de legendarische verhalen van het Slangenkasteel en 
verschillende antiquiteiten, bewaard in een bijzondere verzameling.

In het landschapspark van de moerassen van Ljubljana begin je 
aan een 3,2 kilometer lange sprookjesachtige avonturentocht 
met sculpturen van moerasdieren. De kinderen verzamelen 
moerasstempels en dwergsymbolen in hun moerasboekje.

Nadat we met de kabelbaan en de vierpersoons stoeltjeslift naar het 
plateau in het midden van de Kamnik-Savinja Alpen naar boven zijn 
gegaan, wacht ons het pad door de bossen en over bergweiden naar  naar 
de dwergtuin, de herdershutten en bergen van geluiden. Onderweg gaan 
we de uitdagingen aan die in het dwergenboekje zijn verzameld.

Het natuureducatiepad, genoemd 
naar de unieke vogel verrast je op een 

5,2 kilometer lange wandeling in de 
buurt van Ljubljana met de vijvers, de 
grot Županova jama en de vele vogels 

en hun gezang.

Een ondeugende dwerg in het gezelschap van grote houten dieren daagt 
je uit om de schatten in de natuur op Pohorje te ontdekken. Hier en daar, 
met behulp van virtuele reality, komt hij opdagen en praat zelfs met je!

WAAR HET PLEZIER  
IN HET WANDELEN  
BEGINT

BELEVINGSPARK,
HET EDUCATIEPAD
VAN DE DWERG
VAN ROGLA

POLHOV GRADEC
In het park naast het kasteel Polhov Gradec 

(Kasteel van de Zevenslaper) gaan we, met het 
Zevenslapersboekje in de hand, over een rondlopend 

pad tussen houten sculpturen van bosdieren, naar 
de educatieve bijenstal, het huisje van de Dierenpost 

en het dassenhol Jazbina. Ondertussen maken we 
kennis met de natuur en cultuur van Polhov Gradec. 
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HET PAD TUSSEN DE KRUINEN 
Over houten bruggen boven in de bomen  

Rogla is al lange tijd een aantrekkelijke wandelbestemming 
om het bergplateau Pohorje te verkennen. Hier kunnen we de 
hoogveenmoerassen van de meren Lovrenška jezera ontdekken 
vanaf houten loopbruggen tussen maar liefst 19 meren, of we 
kunnen kiezen voor een geheel nieuwe manier om iets hoger 
te klimmen: we kunnen de bossen van Pohorje verkennen 
vanaf een hoogte van 20 meter boven de grond! Het pad op 
een houten constructie tussen de bomen leidt ons naar een 37 
meter hoge toren met een binnenpad van 521 meter lang. We 
kunnen vervolgens met een glijbaan van de toren afdalen. 

1043 meter lang pad tussen de toppen van de 
bomen

37 meter hoge uitkijktoren met uitzicht op de 
hoogste bergen

Avontuurlijke en educatieve stations onderweg

63 meter lange glijbaan

Alle dagen van het jaar voor alle generaties

Het pad is vriendelijk voor kinderen en invaliden

Het pad tussen de kruinen Pohorje, Rogla
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Onder ervaren wandelaars die op zoek zijn naar speciale uitdagingen, 
is de beleving van de avontuurlijke via ferrata, een goed onderhouden 
en beveiligde klimroute, populair. Klassieke via ferrata's met wiggen 
en staalkabels helpen de bergbeklimmers op beschermde delen van de 
route op weg naar het gestelde doel, terwijl modernere sportferrata's 
het plezier van klimmen in de vrije natuur mogelijk maken.

Maar pas op! Laten we veilig klimmen. Laten we vooral beschermende 
uitrusting gebruiken: helm, klimgordel, zelfbeschermingsuitrusting, 
bergschoenen met een zool die goede grip heeft. We beoordelen 
onze vaardigheden aan de hand van de moeilijkheidsgraad die 
wordt beoordeeld met een waardering van A tot F. Voor hogere 
moeilijkheidsgradaties is een cursus verplicht, waar we de 
klimtechnieken leren en het juiste gebruik van uitrusting. Als we voor 
het eerst de via ferrata doen, laten we dat dan doen met een gids!

 KRANJSKA GORA, Via ferrata Hvadnik
Hoogteverschil: 250 m
Moeilijkheidsgraad: B, deels C

 MOJSTRANA, Via Ferrata Grančišče 
Hoogteverschil: 180 m
Moeilijkheidsgraad: 2 routes; B en C, C/D

 TRŽIČ, Via ferrata Spodnji plot – Zelenica
Hoogteverschil: 90 m
Moeilijkheidsgraad: onderste gedeelte A/B; daarna twee routes; D en E

 JEZERSKO, Via Ferrata Češka koča
Hoogteverschil: 300 m
Moeilijkheidsgraad: C/D, deels E

 POSAVJE, Via ferrata Lisca
Hoogteverschil: 125 m
Moeilijkheidsgraad: B/C, laatste gedeelte D/E

 VINSKA GORA, Via ferrata Gonžarjeva Peč 
Hoogteverschil: 125 m
Moeilijkheidsgraad: B/C, deels D/E

 VRŠIČ, Hanzova pot naar Mala Mojstrovka 
Hoogteverschil: 720 m
Moeilijkheidsgraad: B/C

 KANIN, Gezins Via ferrata Prestreljenik  
Hoogteverschil: 110 m
Moeilijkheidsgraad: A

BEVEILIGDE
KLIMROUTES
– VIA FERRATA'S

Via ferrata Hvadnik

38



Sloveense alpinisten veroveren al decennia lang kampioensklimroutes 
in de hoogste bergen ter wereld. Thuis is de meest populaire onder 
hen de noordwand van Triglav, meer dan 1.300 meter hoog en meer 
dan 3.500 meter breed, waar meer dan 140 routes langs lopen! Goed 
opgeleid en uitgerust, kan hier in de zomer klimervaring worden 
opgedaan onder leiding van ervaren gidsen. Uitdagende muren wachten 
ons ook in andere bergen van Alpien Slovenië.

Sportklimmers, liefhebbers van de klimsport, kunnen bij ons 
zelfs zonder speciale verovering van hoge bergdoelen natuurlijke 

klimgebieden ontdekken met aanduidingen van verschillende 
moeilijkheidsgradaties. De meeste zijn te vinden in Alpien Slovenië 

- in de Julische Alpen, in het gebied van Jezersko en Logarska 
dolina. Aan de Middellandse Zee en op de Sloveense Karst worden 

klimmers het hele jaar door aangetrokken in Osp met een halfronde 
overhangende muur en routes van alle moeilijkheidsgradaties (van 
4a tot 9b) en door het nabijgelegen Mišja peč, waar alle moeilijkste 

sportklimroutes zijn vertegenwoordigd. In thermaal-Pannonisch 
Slovenië is de populaire klimlocatie Kotečnik die niet ver van de 

hopbouw van Žalec, meer dan 300 routes biedt van de lente tot 
de herfst, geschikt voor zowel beginners als veeleisende en meer 

ervaren klimmers.

Sloveense klimmers behoren tot de beste ter wereld! Thuis 
hebben ze goede omstandigheden om te trainen, zowel in de 
natuur als in klimcentra. Het grootste en modernste sport- en 
klimcentrum in Ljubljana biedt bijna 1300 m2 aan klimroutes 
met hoge en rotsachtige boulderwanden en richtingen van 
verschillende moeilijkheidsgradaties. Het klimcentrum in Celje 
heeft een wand voor snelklimmen, het klimcentrum in Kranj 
heeft een wand met een moeilijkheidsfaktor en klimcentra om te 
boulderen zijn ook in Verd bij Vrhnika, Koper en Nova Gorica. Op 
veel plaatsen zijn er   klimwanden in sportcentra en sportscholen, 
maar ook kunstmatige klimwanden in de open lucht, zoals b.v. 
in het Cukarca Belevingspark bij Šentvid pri Stični en in Gozd 
Martuljek.

ALPIENE
UITDAGINGEN

FAVORIETE
NATUURLIJKE KLIMGEBIEDEN 

ALPIEN EN  
SPORTKLIMMEN

BERGKLIMCENTRA
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Strunjan 
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FIETSEN
365 dagen mogelijkheden om te fietsen: geografische 
en klimatologische verscheidenheid van de 
Middellandse Zee tot de Alpen, van de Karst tot de 
Pannonische Laagvlakte

meer dan 10 langeafstandsroutes
11 MTB parcours

meer dan 50 gespecialiseerde fietsaccommodaties

Stap op de fiets voor meer 
informatie online! Stel je 

eigen programma samen van 
een actieve fietsvakantie! 

Regel je eigen verblijf, beleef 
meer!

www.slovenia.info/cycling  
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VAN HET LAAGLAND 

GESPECIALISEERDE
FIETSACCOMMOCATIES

NAAR DE HOOGTEN, VAN DE LENTE TOT DE HERFST
In de zomer nodigt Alpien Slovenia je uit in uitstekende mountainbike parken en op 
mountainbikeroutes van verschillende moeilijkheidsgradaties. Thermaal-Pannonisch 
Slovenië met zijn routes over de vlakten bij de rivieren en met de vriendelijke heuvels 
van het platteland biedt vriendelijke routes voor gezinsfietstochten en voor fietsers 
over verharde weg. Ljubljana en centraal Slovenië bewijzen dat een fiets een 
uitstekende keuze is, zowel voor het overbruggen van afstanden in de stad 
als voor het ontdekken van verhalen op themafietsroutes. Hoewel 
fietsliefhebbers in Slovenië ook in de winter fietsen, kun je het beste 
van de lente tot de herfst fietstochten maken. Een uitzondering 
is Middellandse Zeekust en de Sloveense Karst, waar het 
hele jaar door gefietst kan worden vanwege het  
milde klimaat.

Meer dan 50 gespecialiseerde aanbieders van accommodatie voor fietsers bewijzen dat Slovenië een 
fietsvriendelijk land is. Hotels, hostels, pensions, appartementen en andere soorten accommodatie 
gemarkeerd met één, twee, drie, vier of vijf fietsen bieden, naast veilige stallingen voor fietsen, ook 
zelf uitgezette fietsroutes en gidsen, fietsverhuur en -service, vervoer en dergelijke. Bij het kiezen van 
de juiste accommodatie kijken we ook naar gespecialiseerde fietscampings. Naast nuttige informatie 
en diensten biedt men ook meerdaagse tourfietsprogramma's en opgeleide fietsgidsen.

VOOR LIEFHEBBERS VAN ALLE 
MANIEREN VAN FIETSEN

Leer de omgeving van vakantieoorden en steden kennen tijdens gezinsuitstapjes 
met uw eigen of gehuurde (ook elektrische) fietsen. We kunnen bijvoorbeel 

vertrekken vanuit Sloveense natuurlijke kuuroorden over goed onderhouden en 
gemarkeerde, gemakkelijkere paden door vlaktes en over lage heuvels. Onderweg 

nodigen bergresorts die zowel voor beginners als ervaren fietsers een uitdaging 
vormen en die ook actieve gezinnen bekoren met een scala aan andersoortige 

sporten en buitenactiviteiten. Gemarkeerde fietstochten bieden op veel 
plaatsen landschappelijke uitdagingen met hoogteverschillen voor wegrenners, 

terwijl bospaden en BMX-parken ook een waar genot zijn voor toerfietsers, 
mountainbikers en avontuurlijk aangelegde enthousiastelingen. Tourfietsers 
kiezen ook graag voor langeafstandsfietsroutes die verschillende landschappen 

met elkaar verbinden.

Alle geselecteerde fietsroutes zijn 
natuurlijk ook met elektrische 
fietsen te overwinnen. Verhuur 
wordt verzorgd door gespecialiseerde 
reisbureaus en informatie over lokale 
mogelijkheden wordt verstrekt 
door toeristeninformatiecentra 
(TIC's) en de gecertificeerde 
fietsaccommodaties.

Laten we ons verblijf boeken voor een geplande reis. 
 ௴  www.slovenia-outdoor.com 

VOOR GEMAKKELIJKERE TRIPS 
EN MOEILIJKERE SPORTUITDAGINGEN
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LANGEAFSTAND
BERGFIETSROUTES

HET SLOVEENSE 
LANGEAFSTANDSFIETSPAD  
De verscheidenheid aan Sloveense landschappen met schitterende 
vergezichten biedt een 1.800 kilometer lange route met 50.000 
hoogtemeters en 109 checkpoints op 41 etappes, waarvoor ook GPS-
tracks beschikbaar zijn. De rondlopende route die alle belangrijke 
berggroepen in Slovenië verbindt langs boswegen en paden, 
veldpaden en zijwegen, omvat 50 berghutten en belangrijke punten 
uit de berg-, etnografische en technische geschiedenis.

Lengte van de route: 1.800 km

Moeilijkheidsgraad: gematigde moeilijkheidsgraad

Maribor

Brežice

Kočevje
Ilirska 

Bistrica

Koper

Ajdovščina

Bovec

Kranjska Gora

Škofja Loka

Ljubljana

Trbovlje

Slovenj Gradec

Mountainbiking
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MET DE FIETS DWARS OVER 
POHORJE 
Een gevarieerde route, 75 kilometer lang, verbindt het 
sportcentrum van Mariborsko Pohorje met Areh, Rogla, 
Ribniško Pohorje en Kope. Het startpunt of einde van de 
route is in het Maribor-deel bij het bovenste station van 
de kabelbaan naar Pohorje of in het gedeelte van Koroška 
bij de de top Kremžarjev vrh boven Slovenj Gradec. Heel 
Pohorje is doorweven met tal van fietsroutes. Vele zijn 
verbonden met deze aantrekkelijke route.  

Bolfenk 

Areh

Rogla

Ribniško 
Pohorje

Kope

Kremžarjev vrh 

Lengte van route: 75 km

Moeilijkheidsgraad:  
matig moeilijk

Mariborsko Pohorje 
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TRANS SLOVENIA 1
Ervaar de uitzonderlijke diversiteit van de 384 km lange 
mountainbiketocht Trans Slovenija 01 die drie landen verbindt: 
Slovenië, Italië en Oostenrijk. De route leidt ons van de Julische 
Alpen door het pittoreske dal van de Soča naar de groene heuvels van 
Brda en van hier door de Vipava-vallei en over de mysterieuze Karst 
naar de zeekust. Onderweg, verdeeld in zeven dagelijkse etappes, 
wachten ons de lekkernijen van de lokale keuken en interessante en 
tegelijkertijd ook schokkende sporen uit het verleden.

LANGEAFSTANDFIETSROUTE  
OVER DE KARAWANKEN  
De Karawanken, het langste Sloveense gebergte dat zich 132 
kilometer langs de grens van Slovenië en Oostenrijk verheft, 
fascineert mountainbikers met een tourfietsroute door 
prachtige natuur met uitzonderlijke uitzichten. De route van 
Jezersko naar het drielandenpunt in het uiterste noordwesten 
van Slovenië is geschikt voor goed voorbereide fietsers. De 
route is opgedeeld in vijf dagetappes van 25 tot 35 kilometer 
lang. Het maximale hoogteverschil op één dag is 1650 m.

Lengte van de route: 384 km

Moeilijkheidsgraad:  
matig moeilijk

Totale lengte van de 
route: 132 km

Moeilijkheidsgraad:  
matig moeilijkboven Tržič, de Karawanken

Het dal van de rivier de Soča 
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JULIANA BIKE  
De rondlopende toerfietsroute Juliana Bike met 
zeven etappes en drie extra aanlooproutes voert ons 
door het UNESCO-biosfeerreservaat van de Julische 
Alpen en loopt ook door het Nationale Park Tiglav. 
We fietsen over lokale wegen, fietspaden, bospaden 
of karrensporen met bijzondere eerbied voor de 
natuur, sensitieve habitaten en het leven van de lokale 
bevolking in de Julische Alpen. De gemarkeerde en 
goed aangegeven Julijana Trail maakt ook deel uit van 
de Sloveense toerfietsroute. 

  

Kranjska Gora

Bovec

Kobarid

Žirovnica
Jesenice

Bled
Gorje

Radovljica

Brda

Bohinj

Tolmin
Lengte van de tocht: 290 km 

Moeilijkheidsfaktor: gematigd moeilijk 

Zajamniki
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BIKE SLOVENIA GREEN   
De fietsroutes van Bike Slovenia Groene fietstochten verbinden 
alleen bestemmingen die hun inzet voor een groene toekomst 
bewijzen met het Slovenia Green duurzaamheidscertificaat. De 
Fijnproeverstour bevat punten voor culinaire verwennerij, een 
tour van de Alpen naar de Adriatische Zee voert ons door de 
Soča-vallei en via Goriška Brda tot aan een fietspad langs de kust 
over de voormalige spoorbaan van de Parenzana-trein. De derde 
tocht nodigt je uit voor de specialiteiten van Ljubljana en Centraal 
Slovenië, de streek van Kočevje en Bela krajina. We kunnen 
tochten maken met gidsen of met behulp van GPS-tracking.  

Bike Slovenia Green: Gourmet Route
Lengte van de route: 
359 km - 479 km 

Moeilijkheidsgraad: 
matig moeilijk

Bike Slovenia Green: Alpen naar Adriatische Zee
Lengte van de route: 255 km Moeilijkheidsgraad: 

gemakkelijk

Bike Slovenia Green: Capitals Route
Lengte van de route: 174 km Moeilijkheidsgraad: 

gemakkelijk

Dravska kolesarska pot 

Kočevsko
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NOG MEER 
INTERESSANTE DOELEN 
VOOR MOUNTAINBIKERS

Iedereen die met een mountainbike of trekkingfiets een 
tocht maakt, vindt de juiste route voor zichzelf, zowel op de 
bekende langeafstandsroutes of op zelfgekozen etappes, als 
in de vele plaatselijke fietsnetwerken. Laten we de groene 
natuur verkennen nabij historische steden en regionale 
en landschapsparken. We stijgen op naar de hoogten met 
vergezichten die ons schilderachtig kunnen verrassen in het 
middelgebergte en niet alleen tussen hoge bergtoppen.

 HET DAL VAN DE RIVIER DE SOČA 
Tussen Bovec, Tolmin en Kobarid kunnen we genieten van het 
uitzicht vanaf de toppen van de Julische Alpen en pittoreske 
plateaus en afgelegen dorpjes verkennen. Een van de mooiste 
ervaringen is een rit langs de kam van Kobarid's Stol (klim naar 
1246 m), een uitdagende route naar Matajur (1642 m), veel 
inspiratie bieden ook de fietsroutes langs het meest westelijke 
Sloveense dorpje Robidišče.

 KRANJSKA GORA
In dit populaire bergsportcentrum bevinden zich naast meer 
dan 200 kilometer aan fietsroutes voor ieder wat wils, ook MTB 
trails. Na pittoreske beklimmingen naar de bergruggen zorgen 
ze voor uitstekende afdalingen!

 ŠKOFJA LOKA MET DE DALEN 
POLJANSKA EN SELŠKA DOLINA
In de buurt van het stadje, mede beroemd om zijn unieke 
passiespel, lopen veel fietspaden langs de hellingen van de 
heuvels van de drie dalen. De bijna 400 kilometer lange Loka-
fietsroute, opgedeeld in 13 etappes, biedt mooie uitdagingen. 
Een ervan leidt onder meer naar de top van Blegoš (1562 m).

 TRŽIČ
De schoenmakersstad van weleer biedt maar liefst 30 
gemarkeerde routes met bestemmingen als Košuta, de langste 
Sloveense berg, Storžič, Kriška gora of Dobrča. De weg naar de 
Ljubelj-bergpas met pittoreske kloven en rivierdalen is een ware 
uitdaging.

 HET DAL VIPAVSKA DOLINA
Een rondlopende fietstocht door de Vipava-vallei die begint en 
eindigt in Ajdovščina. Een bezoek aan het plaatsje Vipava en 
vervolgens de klim van 800 meter naar Col die een prachtig 
uitzicht onthult vanaf de rand van  het plateau Trnovski gozd. 
Vanaf dit pad is er ook een afslag voor de klim naar de populaire 
berg Nanos (1240 m).

 NAAR DE KARST OF DE STREEK 
BRKINI
Maak kennis met het UNESCO-biosfeerreservaat van de 
Sloveense Karst en trek door heuvels en dalen langs de 
24 kilometer route door de schilderachtige streek Brkini. 
Bijzondere ervaringen van de groene karst worden aangeboden 
door de fietsroute Medvedova dežela, Berenland, waar we ook 
het kasteel Snežnik en karstgrotten kunnen bezoeken.

 NAAR DE BIJZONDERHEDEN VAN 
DE PROVINCIE NOTRANJSKA
Na de mooiste uitzichten op het verdwijnmeer Cerkniško 
jezero, fietsen we naar Velika Slivnica (1114 m), en na andere 
verrassingen in het Regionale park Notranjska, fietsen we ook 
naar Rakov Škocjan en over het Meniševo-fietspad.

 HET LAND VAN KOČEVJE
Hier fietsen we tussen waterbronnen met informatieborden 
en verzorgde picknickplaatsen. Het kortere pad langs de 
waterbronnen van Kočevje - Po studencih Kočevske, dat ook 
het educatieve bospad Rožni studenec omvat, is 14,5 km 
lang en geschikt voor iedereen. De langere en iets moeilijkere 
route, 31 km lang, omvat naast de waterbronnen en 
bezienswaardigheden ook het MTB Trail-centrum Kočevje.

 DE KAMNIK-SAVINJA ALPEN
Met de fiets kun je met de kabelbaan naar het populaire plateau 
Velika planina en van daaruit kun je via een 29 kilometer lange 
route afdalen terug in de vallei. Bij Logarska dolina loopt een 
aantrekkelijk pad langs de panoramische weg van Solčava. 
Hier hebben we uitzicht op een van de mooiste gletsjerdalen 
van Europa. Op het Golte plateau fietsen we langs een van de 
hoogste bergtuinen van Europa, de Alpentuin, langs afgronden 
van de hoge bergkarst en herdershutten naar de nabijgelegen 
bergrug Smrekovec - de enige (uitgedoofde) vulkaan in Slovenië.

 OOK IN DE HOOFDSTAD
Ljubljana wil graag de eerste hoofdstad van Europa worden met 
aantrekkelijke routes voor mountainbikers, praktisch middenin 
een stedelijke omgeving. Verken de Golovec trails met 
natuurlijke singletrails, moeilijkere trails en fijne klimroutes.
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1  HET MTB (SINGLE TRAIL) PARK  
 JAMNICA IN DE PROVINCIE KOROŠKA
Fietsers kunnen met MTB fietsen, aangeduid als "all mountain" 
en "enduro" genieten van 21 kilometer singletrails in een MTB-
park in de provincie Koroška. Minder veeleisende en technisch 
uitdagende routes zijn met elkaar verbonden door een speciale 
pad om het makkelijker te maken om terug naar de top te komen. 
De bergachtige omgeving is aantrekkelijk voor MTB-ers, op de 
naburige berg Peca kunnen we afdalen over een route met een 
hoogteverschil van 1000 meter, dit wordt beschouwd als de 
langste fietsafdaling (flow trail) van Europa!

2  MTB ROUTES POHORJE, MARIBOR 

Voor hun dosis adrenaline kunnen beginn  ers kiezen voor de 5,5 
kilometer lange blauwe baan met kleine sprongen; gevorderde 
en veeleisende rijders kiezen de 2,9 kilometer lange supersnelle 
rode baan met grote sprongen; voor de meest veeleisende is 
er de legendarische 2,1 kilometer lange zwarte baan voor de 
wereldbeker met technische sprongen.

3  MTB ROUTES KRANJSKA GORA

In het populaire skigebied in het hart van de Julische Alpen, 
bereikbaar met een vierpersoons stoeltjeslift, bevindt zich een 
mtb parcours voor alle stijlen (freeride, northshore, enduro, table 
top, downhill) en alle niveaus. Gezinnen en beginners, ervaren en 
professionele mountainbikers kunnen ook genieten van excursies 
en georganiseerde tochten door het omliggende landschap.

4  MTB ROUTES KRVAVEC 
We kunnen kiezen uit 30 kilometer aan paden op zes gemarkeerde 
mountainbikeroutes met het grootste hoogteverschil van de 
MTB parken in Slovenië. Op een vaardigheidsparcours met 
houten en stenen objecten kun je vaardigheden trainen die ook 
op de beginnersroute en op de panoramaroute kunnen worden 
opgedaan.

5  MTB ROUTES VOGEL
Het natuurlijke ski-oord in het Triglav Nationaal Park vormt 's 
zomers een trekpleiser voor 
MTB-ers. Naar het beginpunt op 1682 m hoogte gaan we met 
een kabelbaan, vervolgens verder omhoog met een vierpersoons 
stoeltjeslift met uitzonderlijke uitzichten. De 1,4 kilometer lange 
route met een hoogteverschil van 200 meter en diverse objecten 
met verschillende moeilijkheidsgradaties is geschikt voor zowel 
beginners als ervaren fietsers.

6  ROBIDIŠČE TRAIL CENTRUM
In dit meest westelijke Sloveense dorpje wachten vijf met de 
handgemaakte routes van ongeveer 2 kilometer lang op je. Vanaf 
de top, waar zich ook een vaardigheidspark bevindt, leiden ze 
over de poelen van de rivier de Nadiža. De lichtste routes zijn ook 
geschikt voor gezinnen en kinderen, moeilijkere vereisen meer 
gevorderde kennis.

MOUNTAINBIKE
ROUTES
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Jamnica, Koroška

7  MTB ROUTES OP ROGLA
Midden in de bossen van Pohorje raken fietsers gefascineerd 
door afdalingen van verschillende moeilijkheidsgradaties met 
o.a. elementen als boards, gang, drop, step up. De moeilijkste 
routes voor een super veeleisende afdaling met sprongen en 
snelle bochten zijn wel bijzonder aantrekkelijk. Het park, dat 
een inspiratie vormt voor zelfs de meest veeleisende fietser, is 
ook geschikt voor beginners die hun vaardigheden onder de knie 
krijgen met behulp van  instructeurs.

8  HET MTB CENTRUM KOČEVJE  
 (MTB TRAIL)
In Dolgo vas bij Kočevje nodigen steeds meer routes van 
verschillende moeilijkheidsgradaties uit - van de minst veeleisende 
zonder technische elementen tot een klim van drie kilometer 
met een hoogteverschil van 200 meter. Aan de voet van het park 
bevinden zich technische objecten met langere sprongen over 
kuilen, test jezelf in de rotstuin en op de verhoogde bochten - 
bands.

9  MTB PARK POSEKA
In het sportcentrum in Ravne na Koroškem komen alle soorten 
liefhebbers van snelheid aan hun trekken op een baan met een 
gevarieerd terrein op een natuurlijke ondergrond met glooiende 
bochten.

10 MTB PARK KOPE
Op Kope in het deel van Pohorje in de provincie Koroška biedt de 
route Flow line, plezier, sportieve en avontuurlijke ervaringen voor 
individuen, groepen en gezinnen; de baan, genaamd Pro line, is 
uitsluitend bestemd voor professionele MTB-ers.

11 MTB PARK LJUBLJANA
Een vaardigheidsparcours in een oude steengroeve, een baan voor 
afdalingen (flow), een baan voor parallel slalom, een fietsparcours 
(pomptrack) en sprongen op gras, evenals de nieuw gecreëerde 
objecten worden verbonden door de XC-baan. Het MTB-park, 
waar we educatieve workshops en cursussen kunnen volgen, is ook 
geschikt voor kinderen en beginners.

12 BIKEPARK CUKARCA
Het fietsgedeelte van het grootste avonturenpark in de 
provincie Dolenjska biedt twee routes voor beginners en ervaren 
fietsers, evenals een aantrekkelijk "dirtpark" met een aarden 
pumptrackbaan en twee springbanen. Het park bij Šentvid pri 
Stični heeft ook een grote klimmuur en een highrope park. 
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Mangart 

Wie van veeleisende hellingen houdt, kent vast en zeker 
de meer dan 20 kilometer lange klimmen met respectabele 
hoogteverschillen. Hoewel het testen van je eigen 
uithoudingsvermogen een goede reden is om voor dit soort 
uitdagingen te kiezen, vormt de echte beloning voor de 
beklimmingen het uitzonderlijke uitzicht dat wordt geboden 
vanaf bergpassen en de verscheidenheid aan  landschappen 
onderweg. 

MOEILIJKE
WEGBEKLIMMINGEN
VOOR DE VOLHOUDENDE 
FIETSER

 NAAR KRVAVEC – EEN HELE 
PRESTATIE  
Voor veel fietsers is de klim naar Krvavec boven het 
Ljubljana-bekken de moeilijkste wegbeklimming van 
Slovenië. De weg naar de berg Jezerca in de Kamnik-Savinja-
Alpen betekent een bijna 12 kilometer lange helling met 
een gemiddelde stijging van meer dan 8% die op twee 
plaatsen zelfs 15% wordt. Met deze beklimming wordt een 
hoogteverschil van 938 m overwonnen.

 NAAR HET ZADEL VAN MANGART 
VOOR DE VERGEZICHTEN
In de Julische Alpen moeten voor de aankomst op 2040 
meter hoogte een meer dan 21 kilometer lange klim over de 
weg overwinnen. De weg die onder meer door drie tunnels 
leidt, heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. 
Als we het hoogteverschil van 1487 m met de fiets hebben 
overwonnen, hebben we uitzicht op Mangart (2678 m) en de 
meren Mangartska of Belopeška jezera. 

 NAAR VRŠIČ DOOR DE 
HAARSPELDBOCHTEN
De klim naar de hoogste bergpas in Slovenië is een veeleisende, 
maar ook een zeer populaire fietsbestemming. Als we vanuit 

Kranjska Gora naar boven gaan, hebben we een klim van meer 
dan tien kilometer met een gemiddelde stijging van 7,25 % en 
een hoogteverschil van 749 meter voor de boeg. Vergelijkbaar 
is ook de klim van de andere kant - vanuit de Soča-vallei. De 
Vršič-pas is ook het doel van een jaarlijkse wedstrijd, waarin 
deelnemers de haarspelden overwinnen op zogenaamde pony's - 
legendarische Sloveense (vouw)fietsjes.

 NAAR EEN STEILE KLIM IN DE 
OMGEVING
Waar we ons ook bevinden in Slovenië, het is niet ver naar een 
startpunt voor een interessante klim met de fiets. We steken de 
Kamnik-Savinja Alpen over via Pavličeva sedlo en verbinden 
de dalen van Solčava en Logarska dolina met Jezersko in 
Gorenjska. We zetten onze tanden in de klim en veroveren 
Golte of de berg van Mozirje. Laten we naar de Predel-pas gaan 
op de grens tussen Slovenië en Italië. We kunnen omhoog naar 
het beboste bergplateau Pokljuka, vanwaar paden verder leiden 
naar Bled of Bohinj. Vanaf Bohinj is het ook de moeite waard om 
naar Soriška planina te gaan. Laten we Pohorje veroveren! Je 
kunt Areh bereiken vanuit Maribor. Op Pohorje ontdekken we 
hoe steil het pad van het kuuroord Zreče naar het hoger gelegen 
Rogla is! In Centraal Slovenië gaan we voor de klim naar Krim. 
In de streek van Kočevje kunnen we Strmo Reber proberen, 
een veeleisende klim met 19 haarspelden in een hoek van 180 
graden en een gemiddelde stijging van 8,8 procent!
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OVER DE WEG
LANGEAFSTANDSFIETSTOCHTEN

Routes langs rivieren, tussen bergtoppen, langs de 
Adriatische kust en door verschillende Sloveense regio's 
zijn een uitstekende keuze voor fietsers die houden van 

het gevoel van grenzeloos zwerven. De afzonderlijke 
etappes van deze routes zijn een uitstekende optie voor 

kortere ritten en voor fietsers van allerlei niveau.

DE FIETSROUTE LANGS DE RIVIER DE 
DRAVA 
De internationale fietsroute die begint bij de bron van de rivier 
de Drava in Italië, door Oostenrijk en Slovenië loopt en eindigt 
in Kroatië, is 710 km lang. Het Sloveense deel biedt de beter 
voorbereide fietser 145 kilometer fietsplezier, maar er zijn ook 
gedeelten bestemd voor elk soort fietser. Het pad verbindt 
ook de steden Maribor en Ptuj, waartussen een etappe van 30 
kilometer ligt, ook geschikt voor gezinsuitstapjes.

Niveau: etappes voor alle generaties

Lengte van de route: 145 km (Slo)

Moeilijkheidsgraad: matig moeilijk

Dravograd Radlje ob Dravi 
Maribor

Ptuj

Ormož

De fietsroute langs de rivier de Drava
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PARENZANA TRAIL
Het pad langs de kust, ook wel het Pad van Gezondheid 
en Vriendschap genoemd, leidt langs de voormalige 
smalspoorlijn tussen het Italiaanse Triëst en het Kroatische 
Poreč. Het biedt belevingen aan zee, voert langs de steden 
Ankaran, Koper, Izola, Piran en Portorož, langs de Istrische 
wijngaarden en gaat ook door tunnels. Door het milde 
kustklimaat kunnen we het hele jaar door op pad. We 
bedwingen de route in etappes en de rondlopende versie van 
de route biedt genoeg belevingen voor een vijfdaagse tocht. 
Parenzana is ook populair onder wandelaars.

Niveau: pad langs  
de Adriatische kust

Trail lengte: 130 km

Moeilijkheidsgraad: 
gemakkelijk

Portorož

Škofije

Koper

IzolaPiran

Portorož

Ankaran
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ROUTE LANGS DE RIVIER DE MURA
De fietsroute langs de oever van de rivier die begint bij de 
bron van de rivier de Mura in Oostenrijk, maakt belevingen 
mogelijk van de pittoreske streken Prekmurje en Prlekija in 
Slovenië. Thermaal Pannonisch Slovenië biedt reizigers de 
spreekwoordelijke gastvrijheid, uitstekende lokale gerechten 
en wijnen, maar ook een vakantie bij thermale bronnen. 
Onderweg kunnen we de rivier meerdere keren oversteken en 
de natuurlijke en culturele kenmerken van het gebied leren 
kennen.

VIA BELA KRAJINA
Bela krajina, een landschap met wijnbouwheuvels, bossen en 

witte berken langs de warme rivier de Kolpa in het zuidoosten 
van Slovenië, wordt het best ervaren op een vlak rondlopend 

fiets- en wandelpad. Naast de rondlopende route kun je kiezen 
uit vele themafietspaden die leiden naar vriendelijke herbergen 

en punten van vele natuurlijke en etnografische bijzonderheden 
in de buurt van de plaatsen Črnomelj, Metlika en Semič.

ROND DE KAMNIK-SAVINJA ALPEN  
Het rondlopende pad rond de Kamnik-Savinja Alpen leidt 
van het middeleeuwse Kamnik onder Velika planina via 
Cerklje onder Krvavec en het dal van de rivier de Kokra 
naar de bergpas in het hooggebergte van Jezersko, verder 
naar de bergpas Pavličev sedlo en door het bovendal van 
de Savinja terug naar Kamnik. Onderweg overwinnen we 
drie Alpenpassen met een gezamenlijk hoogteverschil van 
2000 meter. Al fietsend genieten we van de schitterende 
vergezichten.

Niveau: etappes voor alle generaties

Lengte van de route: 56 km langs de rechteroever van de Mura –
                                         78 km linkeroever van de Mura
 Moeilijkheidsgraad:gemakkelijk

Niveau: route over bergpassen

Lengte van de route: 130 km

Moeilijkheidsgraad: veeleisend

Niveau: etappes voor alle generaties

Lengte van de route: 115  km

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk

Bela krajina

Logarska-vallei

de rivier de Mura 
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NOG MEER 
MOGELIJKHEDEN 
VOOR 
TREKKEN MET
DE FIETS OVER 
DE WEG

In Slovenië kunnen we, ongeacht onze fietservaring, veilig 
nieuwe routes ontdekken die over lokale wegen voeren, 
weg van de hoofdwegen. Waar we ook zijn, we kunnen 
gemakkelijk de juiste route vinden voor een gezinsuitstapje, 
waarbij we steden en hun groene omgeving kunnen leren 
kennen.

In Bled fiets je rond het legendarische meer met het eilandje. 
Tussen Bled en Kranjska Gora biedt het dal van de rivier de 
Radovna onvergetelijke fietstochten voor het hele gezin. De route 
langs de eerste fietsroute in het Triglav Nationale Park kun je 
beginnen en eindigen bij het Sloveense Bergmuseum in Mojstrana,  
ondertussen kun je de bezienswaardigheden van het bovendal van 
de Sava leren kennen. Vanuit Bled kunnen we met de fiets naar het 
plaatsje Radovljica, het centrum van de Sloveense bijenteelt en 
chocolade en dat ook een populair uitgangspunt is voor beklimming 
van nabijgelegen bergen. Met Kranj dat wordt beschouwd als de 
hoofdstad van de Sloveense Alpen als uitgangspunt kun je onder de 
berg Storžič op weg over verscheidene fietsroutes.. Vier gevarieerde 
paden leiden naar vergezichten in de provincie Gorenjska.

Op de fietsroutes in Brda, genoemd naar de vruchten van 
de lokale kersenboomgaarden, maken we rondreizen vanuit 
Dobrovo. De gemakkelijkere fietsroute door de 
bovenvallei van Vipava is ook geschikt voor het hele 
gezin. Behalve wijn- en boomgaarden, brengt het 
ook de bezienswaardigheden van de plaatsjes tussen 
Ajdovščina en Vipava dichterbij. Hier vind je ook de 
enige delta-rivierbron in Europa dat zich midden in 
het pittoreske plaatsje Vipava bevindt. 

ROND MONDAINE 

OP DE FIETS TUSSEN WIJN- EN 

ALPENCENTRA

 BOOMGAARDEN

Talrijke fietsroutes leiden door het 
kastelengebied langs de rivier de Sava 
dat we tijdens meerdaagse etappes of 
op korte tochten kunnen bedwingen. We 
kunnen onder meer ook een pad kiezen dat 
ons dichter bij de wijncultuur en de keuken 
van de streek Posavje brengt met stops in 
kasteelkelders en restaurants. Themapaden 
in de buurt van Terme Čatež nodigen ook 
uit voor ontspannen fietstochten.

FIETSAVONTUREN 
IN POSAVJE

Het dal van de smaragdgroene rivier de Soča biedt meer 
dan 2.500 kilometer aan routes voor alle soorten fietsers. 
De weg tussen Tolmin en Kobarid, die langs de linkeroever 
van de Soča loopt - weg van de hoofdweg in het dal, is vooral 
interessant voor gezinnen. Het leidt door de dorpen, langs 
de Napoleonbrug en de Soča-kloof. Het pad van Kobarid 
naar Nadiža, een riviertje met zwemgelegenheid, is ook een 
vriendelijke keuze voor iedereen. 

SMARAGDGROENE
FIETSROUTES

Prekmurje
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Kozjansko en Obsotelj bieden themafietsroutes die Slovenië 
met het naburige Kroatië verbinden. De afzonderlijke routes 
zijn verbonden met Terme Olimia in Podčetrtek en het 
beroemde kuuroord Rogaška Slatina. Vanuit Šentjur 
kunnen we onder andere fietstochten maken naar het meer 
Slivniško jezero.

ROUTES DOOR EEN SCHILDERACHTIG 

Bezienswaardigheden in het landschap en de architectuur van 
de Karst zijn te vinden op veel routes van Mirno naar Brkini. 

Als we langs de route tussen Sežana, Lipica, Divača, Štanjel en 
Tomaj fietsen, maken we kennis met de 85 km lange route van 
de Fietscultuur van de Karst. Op het Karstplateau van Bloke 

overwinnen we per fiets de 33 kilometer lange lus van Bloke. 
Dankzij talrijke paden kunnen we ook het meer Cerkniško 

jezero omcirkelen.

DOOR DE WERELD
VAN DE KARST

Een van de mooist verzorgde fietsroutes nodigt 
uit tot naar de provincie Koroška. Langs de 

route van een verlaten spoorlijn met twee 
tunnels leidt een 24 kilometer lang pad. 

Met zijn lichte stijging is het ook 
aantrekkelijk voor gezinnen en 
minder ervaren fietsers.

DE FIETSROUTE ŠTREKNA 

De fietsroute van Jure Robič, een beroemde extreme fietser, 
wordt beschouwd als de mooiste fietsroute in de provincie 
Gorenjska. Langs de route van de voormalige spoorlijn verbindt 
het pad de plaatsen Mojstrana, Kranjska Gora en Rateče, 
vanwaar het pad verder gaat naar de meren Belopeška jezera 
in het naburige Italië. De bijna 50 kilometer lange route 
omvat punten met bezienswaardigheden zoals het Sloveense 
Bergmuseum, het meer Jasna in Kranjska Gora en het Olympisch 

Sportcentrum in Planica.

VAN DE SAVA
FIETSROUTE VAN DE BOVENLOOP

Ontdek de steden van Slovenië en hun omgeving op de 
fiets. Gewone en elektrische fietsen voor zwerftochten 

door verschillende verhalen van de steden en het groene 
achterland worden verhuurd in Ljubljana, Maribor, Murska 

Sobota en Ptuj, in Celje, Novo mesto, Škofja Loka, Slovenj 
Gradec, Radovljica, Kamnik, Kranj, Laško, Kostanjevica na 

Krki en Koper.

OP DE FIETS DOOR DE GESCHIEDENIS

Ljubljana, de hoofdstad van 
Slovenië, behoort tot de meest 

fietsvriendelijke steden ter wereld. 
Hij heeft meer dan 230 kilometer 

aan fietspaden. Fietsverhuur 
wordt aangevuld met begeleide 
themafietstochten, waaronder 

de Brko-tour - snorrentour 
een unieke 3,5 uur durende 

fietservaring langs de paden van besnorde grootheden 
van de Sloveense cultuur, met het logo Slovenia Unique 

Experiences.

UNIEK IN LJUBLJANA

LANDSCHAP MET KUUROORDEN

Van de meer dan 420 kilometer aan fietsroutes die nodigen naar 
het gebied van het meer van Bohinj in het Triglav Nationaal Park, 

is onder de recreatieve fietsers een van de meest populaire het 
elf kilometer lange multifunctionele verharde pad tussen het 

beneden- en bovendal van Bohinj. Op het goed gemarkeerde pad 
kun je het bergboerderijmuseum en andere bezienswaardigheden 

van Bohinj bezoeken.

DE BOHINJ 
FIETSROUTE

Door het landschap langs de rivier de Mura lopen meer dan 
600 kilometer gemarkeerde fietsroutes. We kunnen onder 
andere kiezen voor een 41 km lange rondrit genaamd "Sladka 
pout", het zoete pad. Op een middelzware en behoorlijk 
gevarieerde route, beginnend in Moravske Toplice, kunnen 
we ambachtslieden, imkers, molenaars ontmoeten en zoete 
lekkernijen proeven.

HET ZOETE PAD DOOR POMURJE

Vanuit Žalec gaan we op de fiets naar de beroemde 
hopplantages bij de eerste bierfontein ter wereld en 

naar de vele bezienswaardigheden van de Savinja-vallei 
over maar liefst 19 gemarkeerde fietsroutes van alle 

moeilijkheidsgradaties.

TUSSEN DE HOP IN HET DAL 
VAN DE RIVIER DE SAVINJA
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onder Rodica, boven Bohinj
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SKIËN
EN ANDERE 

WINTERSPORTEN

Ski door alle online 
informatie. Stel je actieve 

vakantieprogramma samen. 
Regel je verblijf zelf, beleef 

meer!

 www.slovenia.info/wintersports

Meer dan 10 grote skigebieden die 365 dagen per 
jaar bruisen van activiteiten en meer dan
30 kleinere skigebieden

15 actieve skischolen met professionele leraren

6 locaties voor belangrijke internationale 
wintersportevenementen

Skipass Slovenia - een gemeenschappelijk ticket 
voor geselecteerde Sloveense skigebieden
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Golte
 1.250 m – 1.600 m 

12,8 km  5 km  c50 ha 

Kope
 715 m – 1.542 m 

8 km  15 km  c65 ha 

Stari vrh 
 580 m – 1.217 m  

12 km c 55 ha 

Bloke 
 750 m – 790 m

20 km  

Vojsko
 1.000 m – 1.050 m

25 km  

Bohinjska dolina 

 510 m – 620 m
56 km      

Kranjska Gora 

 810 m – 1.295 m  
20 km  40 km c130 ha  

Logarska dolina  

760 m 
13 km      

Vogel  
 560 m – 1.800 m  

22 km c78 ha  

Pokljuka
 1.300 m – 1.400 m

2 km 25 km     

Jezersko 
 896 m – 1.086 m

15 km

Rogla
 1.050 m – 1.517 m 

13,5 km  25 km  c 100 ha   
Kanin – 
Sella Nevea 
 1.140 m – 2.400 m   

30 km c70 ha  

Soriška planina
 1.287 – 1.550 m 

9 km  25 km c25 ha 
Gače
 700 m – 965 m 

7 km  6,5 km c 45 ha 

Ribniško Pohorje
 715 m – 1.525 m 

4,5 km   6  km  
Mariborsko Pohorje 
 325 m – 1.327 m 

41,5 km 27 km c250 ha  

Celjska koča
 560 m – 834 m  

1,2 km  2,5 km c 4 ha   

Trije kralji
 1.170 m – 1.344 m 

3 km c 14 ha

Krvavec
 1.480 m – 1.971 m 

30 km c106 ha  

Velika planina
 1.412 m – 1.666 m 

3 km  2,7 km 

Cerkno
 800 m – 1.300 m 

18 km  5 km c70 ha 

Straža, Bled
 508 m – 632 m 

1 km c 6 ha   

GEMEENSCHAPPELIJK TICKET 
VOOR SKI-RESORTS

Ongeacht of we een van de bergtoeristische sportcentra als 
uitgangspunt hebben of een andere vakantiebestemming 
kiezen, we kunnen verschillende skigebieden bezoeken met een 
gemeenschappelijke skipas genaamd Ski Pass Slovenia. Je kunt 
kiezen uit individuele en familiekaarten, geldig van twee tot zeven 
dagen. 

VERLIEFD OP DE WINTER

Skiërs in alle soorten, langlaufers en snowboarders, sleerijders en liefhebbers van 
alle andere vormen van wintervreugde vinden de mooiste uitgangspunten voor hun 
buitenactiviteiten in sportcentra, waar ze voor de sneeuw zorgen, zelfs als de natuurlijke 
winter laat is. Een groot voordeel van Slovenië zijn de overzichtelijke afstanden en goede 
bereikbaarheid van alle grote winterresorts. Bezoek ze ook in de lente, zomer of herfst, 
wanneer ze imponeren met de vele mogelijkheden voor actieve groenbelevenissen. 
Kleinere centra in heel Slovenië zijn ook aantrekkelijk voor beginners en gezinnen.

SPORTCENTRA
MET WITTE SKIPISTES

 ௴  www.slovenia-outdoor.com  

LEGENDA

Skicentra

Langlaufcentra

 Hoogte boven zeeniveau

Lengte van de ski-pistes

Lengte van langlaufbanen

c Oppervlakte skigebieden

Nachtskiën

Noords sportcentrum Planica

 800 m – 1100 m
25 km
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LANGLAUFEN
Liefhebbers van het langlaufen vinden in het Noords 
sportcentrum Planica voor zichzelf altijd het juiste 
uitgangspunt. Hier is ook in de zomer een 800 meter 
sneeuwparcours in een ondergrondse tunnel aangelegd! In 
het nabijgelegen Kranjska Gora verzorgt men in de winter 
meer dan 40 kilometer aan pistes op natuurlijke sneeuw. 
Onder de langlauflocaties heeft Pokljuka in het Triglav  
Nationaal Park een uitstekende reputatie. Onder de meer 
dan 25 kilometer aan banen bevinden zich ook secties met 
wedstrijdbanen voor biatleten. In het nabijgelegen dal van 
Bohinj worden in witte winters meer dan 65 kilometer 
aan verschillende langlaufloipes aangelegd! Topsporters 
en recreanten bezoeken graag het langlaufgebied op Rogla 
met 24 kilometer pistes met wisselende moeilijkheidsgraad 
en een start-finish arena, ook geschikt voor leren en 
trainen voor beginners. Als er veel sneeuw valt, kun je ook 
langlaufloipes vinden in de buurt van enkele steden en op 
aantrekkelijke toeristische plaatsen, zoals Logarska dolina, 
Jezersko en Bloke dat ook bekend staat als de bakermat van 
de Sloveense ski's.

SKITOCHTEN 
Op skitochten maak je echt contact met de ongerepte 
winternatuur in ongemarkeerde gebieden buiten de 
verzorgde skipistes. Er zijn genoeg geschikte terreinen in 
Slovenië, maar laten we deze veeleisende sport niet alleen 
aanpakken! Zelfs de meest ervaren skiër gaat in tweetallen 
op skitocht, vooral in gebieden die wij niet kennen of we 
gaan met een berggids. Afhankelijk van onze conditie en 
het weer, zal hij een geschikte bestemming kiezen: afdaling 
van een top in de buurt van bergcentra, een klim naar de 
top en afdaling ervan die in één dag kan worden bereikt 
(bijvoorbeeld naar de populaire Komna) of een bijzondere 
ervaring zoals de Juliana Skitour - een vierdaagse tocht door 
de Julische Alpen met vier verschillende toerski tochten. 

ALPIEN SKIËN
Naast goed onderhouden alpiene skipistes en geschikte 

kabelbanen en andere faciliteiten, bieden de grotere Sloveense 
skiresorts in de bergen verhuur van materiaal, skischolen, 

catering en accommodatie. Het skiseizoen op hoger gelegen 
rotsachtige en bijna onbegroeide skigebieden zoals Kanin en 

Vogel kan tot mei duren! Andere skigebieden, zoals Kranjska 
Gora in de Julische Alpen, Krvavec en Golte in de Kamnik-

Savinja Alpen, Rogla, Mariborsko Pohorje en Kope op Pohorje, 
nodigen op vriendelijke bergplateaus tussen de bossen. Vooral 

skigebieden in de uitlopers van de Alpen, zoals Cerkno en Stari 
vrh, zijn aantrekkelijk voor gezinnen. Veel kleinere skigebieden 

zijn ook een goede keuze voor beginners.

Jezersko

onder Jezersko-pas in de Kamnik-Savinja Alpen

Golte
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SNEEUWSCHOENWANDELEN 
EN RODELEN

We kunnen 's winters ook gaan wandelen, weg van de verzorgde 
paden, langs paden die we onder de sneeuw slechts vermoeden, 
met sneeuwschoenen - hulpmiddelen om door de verse gevallen 

sneeuw te wandelen. Veel bergresorts bieden begeleide 
dagtochten en vooral interessante nachtelijke uitstapjes naar 
de ongerepte natuur met sneeuwschoenen en stokken. Behalve 
op de rodelbanen, die meestal langs de skipistes zijn aangelegd, 

kun je ook op rodelavontuur op de langste rodelbaan van 
Slovenië vanuit Vogar in Bohinj (6 km), op de besneeuwde 

en gesloten weg vanaf de Ljubelj bergpas (2,5 km) of vanaf 
Mangart (3 km), op de eerste rodelbaan met kunstlicht in Gozd 

Martuljek en op rodelbanen zoals die van Jezersko, Selška 
dolina, Velika planina en vele andere plaatsen.

ADRENALINE  
OPWEKKENDE FUN 
SPORTEN
Wie op zoek is naar spannende en nieuwe avonturen in 
Sloveense sportcentra in de winter, zal waarschijnlijk dol 
zijn op "sleeën" met opblaasbare rafts (sneeuwraften) of 
afdalen op een speciaal opblaasbaar kussen op een speciaal 
aangelegde ijsbaan (airboarding), op skies getrokken 
worden door een paard (skijoring), sneeuwfietsen 
(skibiking), op een board getrokken worden door een 
sneeuwscooter (wakeboarding) en nog veel meer.

Sloveense skigebieden zijn vriendelijk voor snowboarders, 
boarden buiten de pistes is echter verboden. 
Vanwege uitdagingen, de tricks en training kiezen 
snowboarders graag voor skigebieden die naast de 
pistes ook sneeuwparken hebben zoals het Rogla Park, 
het Sneeuwpark Vogel, het Sneeuwpark Krvavec, het 
Sneeuwpark Cerkno, het Sneeuwpark Kranjska Gora en 
andere.

NOWBOARDEN
IN SNEEUWPARKEN

Ljubelj 

Rogla

Cerkno

62



We kunnen gemakkelijk wandel- en themapaden bewandelen 
in het laagland en rond de steden, zelfs in de winter. Voor 

hoger gelegen delen van de gebergten en voor bestemmingen 
in het hooggebergte, waar sneeuw kan liggen van oktober tot 

de vroege zomer, moeten we voor onze eigen veiligheid de 
waarschuwingen in acht nemen! Houd er rekening mee dat de 
meeste berghutten in het hooggebergte in de winter gesloten 
zijn. Let op de weersomstandigheden en de waarschuwingen 

voor lawinegevaar. We moeten het lopen met stijgijzers en 
het gebruik van een ijsbijl beheersen, we moeten ook lawine-

uitrusting bij ons hebben. Het beste kunnen we met een  
ervaren gids op pad! Met een gids is het in de winter ook 

veiliger om tweeduizend meter hoge toppen te bedwingen, 
zoals Viševnik (2050 m) in de Julische Alpen, Stol (2236 m) 

in de Karawanken of Raduha (2062 m) in de Kamnik-Savinja 
Alpen. Voor een echt wintersprookje kunnen we ook naar 
het middelgebergte, zoals naar Velika planina, het Škofja 

Loka gebergte, de Polhov Gradec Dolomieten, de heuvels van 
Zasavje of naar Pohorje.

WINTERWANDELINGEN

IJSKLIMMEN
Slovenië is een land dat rijk is aan water. Veel watervallen 
die in de winter bevriezen, zijn een ware magneet voor 
zoekers naar nieuwe uitdagingen. We beginnen met 
ijsklimmen met volledige uitrusting en in het begin samen 
met een instructeur! In de Mlačca-kloof bij Mojstrana 
heeft men de bevroren helling van de kloof beveiligd 
met vangrails dus het gebied wordt beschouwd als een 
unieke kleuterschool voor beginnende ijsklimmers. In het 
nabijgelegen Gozd Martuljek wacht de meer ervarene 
ijsklimmer het uitdagende vertikale Lucifer-ijs en de 
ijswatervallen onder de berg Prisank en in het Tamar-
dal zijn ook vlakbij. In het Soča-dal zijn de ijswatervallen 
populair in Log pod Mangartom, in Trenta en - als de winter 
echt koud is - bij de meest waterrijke waterval van Slovenië, 
Boka. De mogelijkheid om je vaardigheden te testen tussen 
ijskristallen is ook te vinden in de verborgen ravijnen van 
het dal Logarska dolina met meer dan 20 watervallen. 
Naast natuurlijke klimgebieden beschikt Slovenië ook over 
kunstmatige wanden. In klimmen op rotsen met gebruik 
van ijsuitrusting (ijsbijlen en stijgijzers), het zogenaamde 
drytooling worden er in Domžale ook European Ice 
Climbing Cup-wedstrijden gehouden.

De bergweide Zajamniki 

 

Mlačca bij Mojstrana
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Golf Royal Bled
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Al sinds 1937 - Golf Royal Bled

16 golfbanen: 7 banen met 18 holes en 9 banen met 
9 holes

Alpe Adria Golf Card - ontdek de golfbanen aan de 
zonnige kant van de Alpen.

GOLF

Stuur de bal online voor meer 
informatie. Stel je actieve 

vakantieprogramma samen. 
Regel je verblijf zelf,  ervaar 

meer!

www.slovenia.info/golf
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7 GROTE GOLFBANEN MET 
UITZONDERLIJKE NATUURLIJKE 
ACHTERGROND 
Golfbanen in Slovenië behoren tot de mooiste van Europa vanwege hun verzorgheid en ligging in een 
verscheidenheid aan groene landschappen. De 18-holes banen nodigen je uit naar het legendarische 
Bled, een plaats met de langste golftraditie in Slovenië en het grootste baanoppervlak; naar Ljubljana, 
de hoofdstad van Slovenië, waar een van de modernste golfbanen elke dag van het jaar geopend is; naar 
het nabijgelegen Arboretum Volčji Potok met een golfbaan naast het botanische park; naar Otočec met 
een golfbaan naast een pittoresk waterkasteel; naar Mokrice met een golfbaan onder de middeleeuwse 
kasteelmuren, niet ver van Terme Čatež; naar Moravske Toplice bij het nabijgelegen kuuroord Terme 3000, 
waar ook een 600 meter lang speelveld is op een aantrekkelijke golfbaan en naar Ptuj, de oudste Sloveense 
stad, waar waterhindernissen het spannend maken op de golfbaan.

SPORT MET DE MOOISTE 
VERGEZICHTENI 

Royal Bled
18, 6.563 m,  par 72 in
9, 3.047 m, par 36/72

Golf Bovec 
9, 3.012 m, par 36/72

Golf Kranjska Gora
9, 1.748 m, par 32/64

Golf Brdo 
9, 887 m, par 28/56

Golf Slovenske Konjice 
9, 2.448 m, par 36/72

Golf Radenci  
9, 1.669 m, par 31/62

A Golf Olimje,  
Podčetrtek
9, 2.081 m, par 31/62

Jeugd golfcentrum 
Stanežiče
9, 1.299 m, par  27/54

Diners Cubo  
Golf Ljubljana
18, 5.872 m, par  72

Golf  Trnovo  
Ljubljana
9, 2.470 m, par 34/68

Golf Grad Otočec
18, 6.189 m, par 72

Golf Lipica 
9, 6.225 m, par 36/73

Golf Ptuj 
18, 5.727 m, par 71

Golf Grad Mokrice  
18, 5.785 m, par 71

Golf Livada,
Moravske Toplice
18,  6.236 m, par 72

Golf Arboretum  
Ljubljana
18, 5.015 m Par  71
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Naast de gevestigde 18-holes banen, zijn golfers in Slovenië ook enthousiast over de 
negen holes banen en verschillende oefenterreinen. Golven kun je tijdens je vakantie 

ook in het dal van de rivier de Soča, in Bovec, tijdens een bezoek aan Lipica, de bakermat 
van de Lipizzaner-paarden op de Karst, bij het protocolair object Brdo bij Kranj, bij Zlati 

grič, de gouden heuvel in Slovenske Konjice, bezaaid met wijngaarden, je kunt ook je 
verblijf verlevendigen met golven in de thermale badplaatsen Radenci en Podčetrtek. 

In Ljubljana is er ook een oefenterrein voor lange shots en een korte baan in Stanežiče, 
of op een openbare baan in Trnovo, waar je onder begeleiding van een gekwalificeerde 

speler kunt golfen, zelfs als je nog een volledige beginner bent.

SPELEN OP PLAATSEN MET VELE 
BIJZONDERHEDEN, OEFENEN IN STEDEN

INTERNATIONALE 
DIMENSIES VAN HET 
GOLVEN IN SLOVENIË
Het golven is sinds 1937 thuis in Slovenië en sindsdien worden 
er op de beste Sloveense golfbanen talloze toernooien en 
Europese kampioenschappen gehouden. Volgens de IAGTO 
(International Association of Golf Tour Operators) was 
Slovenië in 2015 het onontdekte golfland van het jaar en was 
het onlangs gastheer van de IGTM (International Golf Travel 
Market). Een bijzonder voordeel van Slovenië is de gemakkelijke 
bereikbaarheid van de onderling samenwerkende golfbanen in 
het Alpe-Adria-gebied. Met de jaarlijkse golfkaart, de Alpe-Adria 
Golf Card genaamd, kunnen we naast de banen in Slovenië ook 
de golfbanen van de buurlanden Oostenrijk en Italië ontdekken.

Lipica

Arboretum Volčji Potok
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Bohinj
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Rijd voor meer informatie 
online. Stel je actieve 

vakantieprogramma samen. 
Regel je verblijf zelf, ervaar 

meer!

 www.slovenia.info/riding

PAARDRIJDEN
440 jaar Lipizzaner-fokkerij in Lipica - sinds 1580!
Meer dan 140 jaar draverij in Ljutomer

62 leden van de Hippische vereniging van 
Slovenië (clubs, verenigingen, fokkerijverenigingen, 
toeristische boerderijen met paardensport enz.)

30 competitieve hippische clubs
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We kunnen de diversiteit van het groene Slovenië leren 
kennen vanaf een paardenrug op toeristische boerderijen 
met paarden die in alle delen van Slovenië te vinden zijn, in 
paardensportclubs met maneges met hallen en buiten, bij 
wedstrijden en andere paardensportevenementen, op plaatsen 
met eigen paardensporterfgoed en op langere paardrijtochten. Op 
veel plaatsen kun je ook kiezen voor een ritje met een rijtuig en 
kinderen verrassen door ze kennis te laten maken met de pony's.

TOCHTEN PER PAARD 
ONDER LEIDING 
Op veel plaatsen in Slovenië kunnen we tochten maken per 
paard onder leiding. Je kunt ook paardrijden in landschaps- 
en regionale parken en in het Triglav Nationaal Park. Goed 
onderhouden ruiterpaden zijn te vinden in het gebied van 
Bohinj, Pokljuka, Idrija, Pohorje, Kočevje en Bela krajina, in 
de regio Posavje en elders. Populaire ruiterroutes worden 
ook steeds vaker in digitale vorm gepresenteerd. Laten we 
bijvoorbeeld eens kijken naar de gedigitaliseerde routes van 
Obsotelj en Kozjansko!

SLOVENIË
VANUIT HET ZADEL

Cerkljansko
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Paardenliefhebbers moeten in Slovenië zeker een bezoek brengen 
aan het plaatsje Lipica - sinds 1580 de oorspronkelijke beroemde 
stoeterij van witte Lipizzaner-paarden. De raspaarden zijn te zien 
in de wei of in de stallen, bij officiële trainingen en bij uitvoeringen 
van de klassieke rijschool. Om de paarden te leren kennen, kun je 
kiezen uit korte of wekelijkse dressuurprogramma's. We kunnen 
een veldrit maken of ons laten verleiden tot een ritje met een 
rijtuig. 

DE WERELDBEROEMDE BAKERMAT 
VAN HET LIPIZZANER PAARD

Lipica 
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De grotten van Škocjan
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SPELEOLOGIE
Meer dan 13.000 karstgrotten
Nieuwe ontdekkingen: tot 100 grotten per jaar!

De oudste toeristische grot van Europa: Vilenica, 1660

De grootste en meest bezochte grot van Europa, met de 
grootste biodiversiteit ter wereld:
De grot van Postojna

De grotten van Škocjan: een natuurlijk UNESCO-
werelderfgoed

Meer dan 40 grotverenigingen

Duik dieper voor meer 
informatie. Stel je actieve 

vakantieprogramma samen. 
Regel je verblijf zelf,  

beleef meer!

www.slovenia.info/caves
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ߩ  In de grot van Postojna, de meest bezochte karstgrot 
van Europa, brengt een speciale grottentrein ons naar de 
prachtige sculpturen van stalactieten en stalagmieten. 
Hier in het Vivarium wacht de olm, het mensvisje op ons 
en op de tentoonstelling Expo grot Karst interactieve 
belevingen van de karstfenomenen.

ߩ  Predjamski grad, de grootste grottenvesting ter wereld, 
verbergt in de wanden erachter de grot van het kasteel 
Predjamski grad. De tweede langste Sloveense grot strekt 
zich uit in 4 niveaus.

ߩ  In de grotten van Škocjan die op de UNESCO-lijst staat 
van werelderfgoed, worden we verrast door de grootste 
onderaardse kloof ter wereld.

ߩ  In de grot Križna jama gaan we per boot over een 
smaragdgroen onderaards meertje naar de resten van een 
holenbeer.

ߩ  Planinska jama is de grootste Sloveense watergrot in 
Slovenië. Hier zien we een van de grootste samenstromingen 
van onderaardse rivieren in Europa.

ߩ  In de grot van Vilenica, de eerste toeristische grot in 
Europa, kunnen we de prachtig gekleurde onderaardse zalen 
bewonderen.

ߩ  In de grot van Dimnice krijgen we les in natuurkunde in 
gangen op twee niveaus.

ߩ  In de grot van Divača wacht ons een druipsteenzaal, de 
Schatkamer genoemd, met wit-rode gordijnen en grote 
kristallen.

ߩ  n de grot Pekel in het dal van de rivier de Savinja bereiken 
we tussen de druipstenen de hoogste onderaardse waterval 
van Slovenië.

ߩ  In Snežna jama, de hoogste toeristische grot van Slovenië, 
wandelen we in de zomer rond in een ijszaal met een 
ijspilaar.

ߩ  De grot van Kostanjevica in de buurt van Kostanjevica na 
Krki, brengt ons, naast de druipsteenvormen, dichter bij de 
fauna van de ondergrondse wereld.

ߩ  De grot Županova jama (ook wel Taborska jama genoemd), 
nabij Grosuplje heeft onder meer Ledenica - een zaal, waarin 
in de winter stalagmieten van ijskristallen worden gevormd.

ONVERGETELIJKE 
BEZICHTIGINGEN
VAN DE GROTTEN

De grot van Postojna

De grot Križna jama
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Naast talloze karstgrotten heeft Slovenië ook interessante 
overblijfselen van voormalige mijnen. In het onderaardse van 
de berg Peca in Koroška die deel uitmaakt van het Geopark 
Karawanken, een gebied onder bescherming van UNESCO, 
kunnen we, 700 meter onder de grond, een unieke  beleving 
ervaren, gemarkeerd met het vijf sterrenlabel van Slovenia Unique 
Experience. In een kajak peddelen we door de ondergelopen gangen 
van de voormalige lood- en zinkmijn, of fietsen we over een ruim 
vijf kilometer lang fietspad door de mijngangen.

ANDERE BELEVINGEN 
IN HET PARK VAN DE 

GROT VAN POSTOJNA 
Naast de treinrit door de beroemde grot van Postojna, kunnen we 

de opwinding doen herleven van de eerste grotonderzoekers in 
het park van de grot van Postojna - een ervaring die het label van 

unieke ervaringen Slovenië Unique Experience waardig is. Uitgerust 
met touw, een hoofdlamp en een helm, gaan we met een ervaren 
gids op pad voor een wandeling door drie grotten (de grotten van 
Postojna, Črna en Pivka), langs de paden van Luka Čeč of op een 

ander avontuur in niet-toeristische gangen.

IN HET 
ONDERAARDSE
MET DE FIETS OF 
KAJAK 

Peca, Koroška

Langs de paden van Luka Čeč
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Als we Slovenië zien zoals de vogels, voelen 
we haar schoonheid op een nieuwe manier. De 
veranderde kijk op bergtoppen, dalen en vlaktes 
bewijzen de verscheidenheid van het groene 
land.

De kennis die we nodig hebben voor solo-
vluchten, de kracht en vaardigheid waarmee we 
ons  tussen boomtoppen bewegen, de hartslag 
die versnelt bij afdalingen over diepten ver 
daar beneden, het vertrouwen in de piloot die 
ons dichter bij de zon brengt - dit alles verrijkt 
niet alleen onze herinneringen, maar ook onze 
zucht naar het leven. Laten we genieten van 
de sportieve uitdagingen van de Sloveense 
hemel, laten we onszelf trakteren op adrenaline 
opwekkende belevingen ver boven de grond!

LUCHT
DICHTER BIJ 

ALLES NOG 

DE HEMEL WORDT 

BELANGRIJKER!
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 78  UITDAGINGEN VAN DE SLOVEENSEE HEMEL

 82    AVONTUUR VER BOVEN DE GROND!

Slovenië boven de wolken
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Prekmurje
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UITDAGINGEN
VAN DE SLOVEENSE 

HEMEL

Stijg op voor voor meer 
informatie online. Stel je 

actieve vakantieprogramma 
samen. Regel je verblijf zelf, 

beleef meer!

www.slovenia.info/intheclouds 

Meer dan een dozijn sportvliegvelden

Meer dan 40 vliegvelden voor paragliding en 
deltavliegen

Tandemvluchten vanaf interessante locaties - ook 
vanaf skigebieden

Uitstekende vluchtcondities: meer dan 300 
vliegdagen in de regio's Goriška en Vipava!
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Tolmin

SPORTVLIEGEN
Er zijn verschillende sportvliegvelden in Slovenië voor motorluchtvaart en 
zweefvliegen. Op velen kun je panoramische vluchten en vliegexcursies maken die je 
dichter bij de schoonheid van het groene land brengen. Van bovenaf kun je kijken naar 
de hoogste Sloveense berg de Triglav, de beroemde bergmeren, de Adriatische Zee, 
Ljubljana en andere steden. Op sommige plaatsen is het mogelijk om een vliegtuig 
te huren of te leasen. Verschillende vliegscholen en clubs verzorgen cursussen voor 
motor-, en ultralichte-vliegtuigen, paragliding en parachutespringen.

2
1

PARAGLIDING EN 
DELTAVLIEGEN

Er zijn meer dan 40 geregistreerde startpunten voor 
paragliders en deltavliegers in Slovenië. Onder de meest 
aantrekkelijke behoren de startpunten in het dal van de 

rivier de Soča, in het Bohinj-gebied en in de regio's Goriška en 
Vipava, waar het vliegseizoen maar liefst 300 dagen duurt!

Populaire startpunten zijn ook de Sloveense skigebieden 
zoals Krvavec, Vogel, Cerkno, Soriška planina, Golte en 
Pohorje. Voor solo-vluchten heb je wel de juiste licentie 

nodig! Voor de ervaring van paragliding in tandem wordt 
gezorgd door ervaren Sloveense paragliders en deltavliegers, 
die ook deelnemen aan internationale wedstrijden. Kies een 
aanbieder met de juiste licentie en met ervaren instructeurs.

Sportvliegvelden: 1. Lesce, 2. Bovec, 3. Ajdovščina, 4. Divača, 5. Postojna, 6. 
Šoštanj, 7. Slovenj Gradec, 8. Celje, 9. Slovenske Konjice, 10. Skoke, Maribor, 
11. Moškanjci, Ptuj, 12. Murska Sobota, 13. Novo mesto, 14. Prilozje, Metlika
Internationale luchthavens: 15. Brnik, Ljubljana, 16. Portorož, 17. Maribor

Ajdovščina 

15

7

6
8

17
11

12

13

14

3

4

5

16

10

9
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Al in 1951 was het sportvliegveld van Lesce de locatie voor het 
eerste Wereldkampioenschap Parachutespringen. Getrainde 

en gediplomeerde recreatieve parachutisten kunnen op 
sportvliegvelden zichzelf waarmaken. Hier vind je ook ervaren 

instructeurs die zorgen voor opwindende maar wel veilige 
parachutesprongen ook in tandem - vanuit een vliegtuig of 

helikopter op een hoogte van 3, 4 of 6 duizend meter. Ze zorgen 
meestal ook voor foto's van je onvergetelijke ervaring. 

PARACHUTESPRINGEN

BALLONVAART
Zonsopgangen en zonsondergangen zijn anders als je 
ze ervaart in een ballon die over de veengebieden van 
Ljubljana, het meer van Bled, de Pannonische vlakte 
en andere bijzondere landschappen van Slovenië 
zweeft die piloten van over de hele wereld aantrekken. 
Ballonvaartclubs, die het juiste certificaat hebben 
voor het uitvoeren van luchtvervoer met ballonnen, 
bieden de beleving van het opstijgen en veilig landen op 
verschillende locaties in het land.

Het dal van de rivier de Soča 

Ptuj
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Het klimpark Bled 
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AVONTUUR HOOG 
BOVEN DE GROND

Het grootste zipline-park van Europa:  
de Učja-kloof

De steilste afdaling aan een staaldraad (zipline) 
ter wereld - Planica: afdaling vanaf een  skischans

De langste ononderbroken staaldraad voor 
huiveringwekkende afdalingen in Slovenië: 
Olimpline, Črna na Koroškem

Meer dan 20 klimparken voor alle generaties

Versnel je hartslag met meer 
informatie! Stel je actieve 

vakantieprogramma samen. 
Regel je verblijf zelf, beleef 

meer!

www.slovenia.info/adrenaline
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Zip line Planica 

OPWINDING LANGS 
EEN STAALDRAAD

Stel jezelf op de proef in Sloveense parken met een afdaling 
langs een staaldraad (zipline):

 Olimpline, de langste ononderbroken staaldraad voorߩ 
opwindende afdalingen in Slovenië, in Črna na Koroškem, 
maak een afdaling langs een 1260 meter lange staaldraad. 
Het hoogteverschil tussen het start- en eindpunt is 200 meter 
en de daalsnelheid kan oplopen tot 120 km / uur!

ߩ  In Planica, het toneel van het uitzonderlijke skispringen op 
de beroemde springschans, is de steilste afdaling langs een 
staaldraad ter wereld. Op de 566 meter lange afdaling kunnen 
snelheden tot 85 km / uur worden gehaald.

ߩ  In het dal van de rivier de Soča is het grootste afdalingspark 
langs staaldraad in Europa. De Učja-kloof met tien ziplines, 
4 kilometer staaldraad op 200 meter boven de grond en met 
snelheden tot 60 km / uur laat niemand koud.

ߩ  Boven het dal van de Soča wacht je een avontuur met een 
afdaling aan een staaldraad op Kanin. Ook in de winter kun je 
hier afdalen boven het Krnica-dal!

Zip line Planica 

ߩ  In de buurt van Bled nodigen zeven staaldraden met een totale 
lengte van 4 km ons uit om over de rivier de Sava Dolinka-
rivier te »vliegen«. Tijdens de afdaling langs de Dolinka-zipline 
steken we maar liefst zeven keer het dal over, waar bossen en 
moerasland met elkaar verweven zijn en deel uitmaken van het 
beschermde Natura 2000-gebied. 

ߩ  In Bohinj kun je afdalen langs vijf staaldraden boven weelderige 
bossen met als klap op de vuurpijl een veilige vrije val van een 
hoogte van 10 meter!

ߩ  In Maribor wordt je een afdaling langs een staaldraad op het 
landgoed Sončni raj verbonden met het leven van de bij. De 
afdaling 35 meter boven de grond, de Bijenvlucht genaamd, is 
tweerichtingsverkeer, wat de spanning nog verhoogt.

 Op Golte in de Kamnik-Savinja Alpen biedt men naast deߩ 
200 m lange afdaling nog een spannende belevenis op de 
kunstmatige klimwand, waar je onder begeleiding van een gids 
klimtechnieken kunt leren.
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ZWEVEN OP 
LUCHTSTROMEN

In het Noords centrum Planica en in het 
Aerodium in Logatec beleef je zo'n sterke 

luchtstroom dat je erop blijft zweven! 
Windtunnels die ook parachutetraining 

mogelijk maken, zijn een leuk en spannend 
avontuur, zelfs voor iemand zonder 

vliegervaring.

Nordic Center Planica

Solkan

SPRONG IN  
DE DIEPTE 

Een van de spannendste uitdagingen is al vele jaren de sprong 
in de diepte aan een elastisch koord (bungee jumpen). Je kunt 
het ervaren in het dal van de rivier de Soča, waar je een sprong 
van 55 meter hoogte kunt wagen op een uitzonderlijke locatie. 

Je springt namelijk de diepte in richting de Soča-rivier vanaf de 
brug in Solkan bij Nova Gorica.
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PRET IN 
AVONTUURPARKEN
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Pretpark Otočec

ߩ  In het dal van de rivier de Soča dat wordt beschouwd als het dal 
van de adrenaline, wachten ons klimparken in Bovec, Kobarid, 
Log pod Mangartom en in de Srnica-kloof. Het klimpark Bovec 
biedt uitdagingen voor de allerkleinsten, voor volwassenen en 
vooral voor de durfals. Er wordt ook gezorgd voor het versnellen 
van de hartslag bij alle generaties in het highropepark op de 
camping Koren in Kobarid, in het Beleveningscentrum onder 
Mangart en in het Srnica highropepark in de Srnica-kloof. Ook 
interessant is het Soča Fun Park in Solkan bij Nova Gorica, dat, 
naast vier polygonen en het oversteken van de Soča met een raft, 
ook een moedige afdaling biedt langs een staaldraad over de Soča;

ߩ  in het Klimpark Bohinj, waar je omhoog klimt naar een hoogte 
van 14 meter, kun je ook de gigantische schommel proberen;

ߩ  in het Klimpark Bled kunnen we de avonturen voor het hele 
gezin ook combineren met verschillende andere activiteiten in de 
natuur – ook op een zomer rodelbaan;

ߩ  in het Klimpark Postojna, met maar liefst 78 verschillende leuke 
obstakels met bruggen, ladders, netten, touwen en draden voor 
bosavonturen;

ߩ  in het Zomerpark met zeven activiteiten op Krvavec dat 
verrast met een trampoline een klimtoren, elastisch loopkoord 
(slackline), golf met frisbee, boogschieten en een afdaling met 
een band (tubing);

ߩ  in het Geometrisch Centrum van Slovenië bij Vače, waar het 
klimpark Geoss onder meer een gigantische afdaling aan 
een staaldraad 25 m boven de grond, 7 klimroutes en 97 
klimelementen biedt; bijzonder aan het park zijn de schommel 
voor de allerkleinsten (Geoss) en de mogelijkheid om in de 
boomkruinen te verblijven;

ߩ  in het dal van de Savinja bevindt zich een Klimpark op 
de camping Menina met twee routes (voor kinderen en 
volwassenen) en verschillende stations en men kan met 
staaldraden over het meer of over de hele camping; 

ߩ  boven Celje in het Klimpark Celjska koča met 35 verschillende 
elementen tussen boomkruinen en drie polygonen van 
verschillende moeilijkheidsgraad; hier kunnen we ook afdalen 
langs staaldraden met een totale lengte van 829 meter;

ߩ  in het Klimpark Otočec, met 4 avonturistische routes met 46 
klimelementen; twee routes zijn geschikt voor kinderen vanaf vijf 
jaar;

ߩ  in het Klimpark Peter Klepec in Osilnica, waar je kunt zweven 
aan een staaldraad met de Vliegende Peter, met een reusachtige 
schommel, een wand om af te dalen en een sprong in het niets; 

ߩ  in het Klimpark Bukovniško jezero bij Murska Sobota met 
acht meter hoge elementen en de Ooievaarsvlucht met een 
overspanning van 27 meter;

ߩ  in het Klimpark Betnava in Maribor, waar zich kinderen vanaf 3 
jaar al naar de boomkruinen kunnen begeven;

 Op Stari vrh in het gebergte van Škofja in een aantrekkelijkߩ 
Familiepark met 6 spannende programma's, een klimwand en 
een 400 meter lange afdaling langs een staaldraad; 

ߩ  in het Klimpark Vurberk bij het gelijknamige kasteel in de buurt 
van Duplek bij Maribor en op vele andere plaatsen in Slovenië!

 Het High rope park in het belevingspark Cukarca bij Šentvidߩ 
bij Stična biedt over de 500 meter lange banen maar liefst 50 
verschillende oefeningen op vier verschillende hoogtes. Hier 
kunnen behalve volwassenen ook kinderen vanaf 4 jaar hun 
vaardigheden oefenen.
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Slovenië behoort tot de meest waterrijke landen van Europa. 
Elk van zijn regio's biedt zijn eigen ervaringen met het 
water, op het water, in het water, aan het water. Pannonisch 
Slovenië is beroemd om zijn bronnen van geneeskrachtig 
thermo-mineraal water, maar ook om zijn kalmere rivieren en 
meren. Centraal Slovenië tussen de Ljubljanica, een rivier die 
door de Sloveense hoofdstad stroomt, en de meest zuidelijke 
rivier de Kolpa, de warmste rivier van Slovenië, biedt volop 
mogelijkheden voor waterbelevenissen.

Alpien Slovenië maakt indruk met zijn bronnen, beken, 
watervallen en wilde rivieren die ook liefhebbers van 
avontuur aantrekken. Het Mediterrrane Slovenië en het 
Slovenië van de Karst verwennen met de Adriatische Zee en 
verrassen met mysterieuze wateren die het grootste meer 
in Slovenië de ene tijd van het jaar voeden en de andere keer 
weer onder de oppervlakte verdwijnen. Bij zulke verschillende 
wateren, zijn, zelfs op het eerste gezicht, dezelfde 
bewegingsvormen in feite steeds weer verrassend anders!

WATER
VAN WATERVALLEN IN DE BERGEN,

RIVIEREN, 

MEREN NAAR EEN WARME ZEE

De grote bekkens van de rivier de Soča
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Ljubljanica, Ljubljana
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RIVIEREN
VAN GEWELDIGE AVONTUREN

Een van de meest waterrijke landen van Europa:
Meer dan 27 duizend kilometer waterlopen

De smaragdgroene rivier  de Soča - een dal vol avontuur
De langste Sloveense rivier de Sava - met twee bronnen
De warmste Sloveense rivier de Kolpa - met natuurlijke 
badplaatsen

Meer dan 300 watervallen

Maar liefst 93 soorten zoetwatervissen

Verfris jezelf met meer 
informatie online! Stel je 

actieve vakantieprogramma 
samen. Regel je verblijf zelf, 

beleef meer!

 www.slovenia.info/rivers
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WILD
EN OPWINDEND

Het wereldberoemde paradijs voor adrenaline-
wateravonturen is het dal van de smaragdgroene rivier 
de Soča, er is ook veel te beleven aan de Sava Dolinka, 
Sava Bohinjka, aan de Savinja en aan andere opwindende 
rivieren en hun zijrivieren. Op Sloveense rivieren 
kunnen we raften, kajakken of kanoën, rivierbobsleeën 
(hydrospeed), afdalen met soort minibootje, een 
combinatie van kajak en plank (bekllyak), of met een 
opgeblazen band (tubing). Een onvergetelijke ervaring 
vormt ook canyoning dat klimmen, zwemmen, duiken 
in poelen en wandelen combineert, maar waar men ook 
natuurlijke glijbanen en watervallen overwint met touwen. 
Tot de bijzonder aantrekkelijke punten behoren de kloven 
bij Bovec en Kobarid, bij Bled en in het bovendal van 
de Savinja. We trakteren onszelf op een veilige manier 
op opwindende belevenissen - met gidsen en geschikte 
uitrusting!

De rivier de Savinja
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De rivier de Kolpa

VERSCHILLENDE
BELEVINGEN OP 
RUSTIGE RIVIEREN

Je kunt ook gaan raften op rustigere rivieren, zoals de 
Kolpa en Krka, de Sava en de Drava, maar ook op de 
Mura in het oostelijke deel van Slovenië. Op veel plaatsen 
kunnen we mogelijkheden ontdekken om te varen, te 
roeien of te suppen. Dit laatste kan ook op de Ljubljanica 
in Ljubljana, op de Drava midden in Maribor, op de Krka in 
het pittoreske Novo mesto en Kostanjevica na Krki, en op 
nog veel meer plaatsen.

BADEN IN DE RIVIEREN 
ߩ  Sloveense rivieren bieden tal van plaatsen voor aangename 
ontspanning en verfrissing. Zwemmen is toegestaan 
in zwemwatergebieden, waar ook de kwaliteit wordt 
gecontroleerd. Je vindt ze in de rivieren Soča, Nadiža, Idrijca, 
Krka en Kolpa die wordt beschouwd als de warmste Sloveense 
rivier. Langs de lange rivieroevers zijn veel plekken om te 
baden. Hier worden ook diverse activiteiten verzorgd door 
campings en vele watersportcentra

Kostanjevica na Krki 
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In Slovenië heeft sportvissen een rijke traditie en vliegvissen is 
de mooiste en bijzonder gewaardeerde  vorm. In een land met 
een oppervlakte van 20.273 km2,  meer dan 27.000 km aan 
waterlopen en maar liefst 1.300 meren groter dan een hectare, 
kun je vissen en vliegvissen tussen bergtoppen of omringd door 
karstverschijnselen, vlakbij de zee of nabij wijnheuvels, niet ver 
van steden of gastvrije dorpen, maar altijd met het gevoel ver 
verwijderd te zijn van het dagelijkse ritme van de moderne wereld. 
Van de 12.000 hectare water is een derde water voor zalmachtigen, 
tweederde is gemengd en water voor karperachtige soorten.

ZOETWATER
SPORTVISSEN EN 
VLIEGVISSEN

VISSOORTEN VAN TWEE 
STROOMGEBIEDEN

VISUITDAGING
DRIEVOUDIGE

Volgens volksoverlevering zijn de rivieren van Slovenië zusters die vechten op zoek 
naar een weg naar de zee. De Soča en haar zijrivieren stromen van de Alpen naar 
de Adriatische Zee, de Sava met haar zijrivieren naar de Donau en verder naar de 
Zwarte Zee. De wateren van het Adriatische bekken zijn de thuisbasis van inheemse 
soorten, waaronder de marmerforel of Soča-forel (Salmo Marmoratus), de grootste 
vertegenwoordiger van zalmachtigen, bijzonder interessant is. Een van de meest 
karakteristieke vertegenwoordigers van de wateren van het Donaubekken is de 
Donauzalm (Hucho hucho).
Er zijn maar liefst 93 vissoorten in de Sloveense wateren. 33 soorten zijn beschermd. 
Er zijn 25 interessante vissoorten voor de sportvisserij. We vangen ze in de 12 
visgebieden van Slovenië.

Het Fish & Fly-trio is een aantrekkelijke nieuwigheid die liefhebbers van vliegvissen uitdaagt om drie 
inheemse vissoorten te vangen: de vlagzalm in de rivier de Kolpa, de bruine forel in de rivier de Krka 
en de Soča-forel of marmerforel in de rivier de Soča. De sportvissers worden tijdens deze driedaagse 

ervaring vergezeld door een ervaren visgids en de gasten worden per helikopter van de ene naar de 
andere locatie vervoerd. Aan elke rivier kunnen vissers ook de plaatselijke lekkernijen proeven. 
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Vliegvissen heeft in Slovenië een traditie van al meer dan 100 jaar. De Sloveense vliegvisschool is wereldwijd bekend 
door de interessante kunstvliegen van lokale auteurs. In sommige Sloveense visdistricten is vliegvissen de enige 

toegestane manier van vissen. De rivier de Soča met zijn zijrivieren, zoals de Idrijca, wordt beschouwd als het 
mooiste vliegvisgebied. Daarnaast zijn er sportvissers dit deze vorm van primaire visvangst het liefst beoefenen 

in de rivieren Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Krka, Unica, Reka en Radovna, evenals vele andere rivieren en 
enkele meren.

Naar Slovenië keren liefhebbers van het vliegvissen graag terug voor de Donauzalm, de koning van de 
Sloveense wateren. Het meest geschikt voor de vangst zijn de middelgrote rivieren Sora, Savinja en 

Kolpa en de Sava Bohinjka, waar het vissen op de Donauzalm het meest veelbelovend is. Sloveense 
rivieren zijn ook een uitstekende keuze voor het vissen met een lijn op karper of karperachtigen 

(voorn, barbeel en karper) en om te snoeken.

VLIEGVISSEN IN EEN 

VISSEN OP KARPER 

UITZONDERLIJKE NATUUR

Het dal van de rivier de Soča  

OP MEREN EN RIVIEREN
De grootste karper die tot nu toe in Slovenië is 

gevangen, woog meer dan 34 kilogram! Je kunt 
bijna het hele jaar door op deze grote vissen vissen op 

Sloveense meren en rivieren, behalve in de paaitijd en in 
geval van ijsvorming. Tot de beste districten behoren, naast het meer 

Šmartinsko jezero bij Celje, waar de recordhouder vandaan komt, het 
meer Vogršček bij Nova Gorica, het meer Slivniško jezero bij Šentjur, 

het meer Gajševsko jezero bij Ljutomer en verschillende andere 
meren, vijvers en grindgroeven. De rivieren Ljubljanica, Krka, Pivka, 

Vipava en Sava behoren tot de beste rivieren voor het karpervissen.
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 Bled
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MEREN VAN 
SLOVENISCHE

DIVERSITEIT
Meer dan 1300 meren

Een legendarisch meer met een eiland: het meer van 
Bled - een icoon van het Sloveense toerisme

Het grootste permanente Sloveense meer: het meer 
Bohinjsko jezero in het Triglav Nationaal Park

Het grootste verdwijnmeer van Europa: het meer 
Cerkniško jezero

Het meer met de langste oever: het meer 
Šmartinsko jezero bij Celje

Peddel voor meer informatie 
online. Stel je actieve 

vakantieprogramma samen. 
Regel je verblijf zelf, ervaar 

meer!

 www.slovenia.info/lakes
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Het meer van Bled kan roemen op het uitstekende Kasteel-
zwembad en vier zwemgebieden met volop mogelijkheden voor 
activiteiten. In de buurt van Bled ligt het zwembad Šobčev 
bajer dat ook een waterpark voor kinderen heeft. Het meer van 
Bohinj biedt zwemplezier in de baai van Fužine en in Ukanec.

Naast de zwembaden die worden gecontroleerd door de 
bevoegde overheidsinstanties, kunnen we ook kiezen voor 
andere natuurlijke zwemmogelijkheden. Het waterpark Radlje 
ob Dravi met een natuurlijk biologisch zwembad nodigt in de 
provincie Koroška. Een van de best verzorgde merengebieden 
voor recreatie is het strand van Velenje aan het meer van 
Velenje. Veel mensen worden verleid tot verfrissing in het 
meer Jasna bij Kranjska Gora, in het meer van Bloke bij de 
uitgestrekte bossen van het Bloke-plateau, in het meer van 
Podpeč bij Ljubljana en vele andere plaatsen.

NATUURLIJKE
ZWEMBADEN
AAN DE MEREN

Het meer Jasna, Kranjska Gora 
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MEREN MET FIJNE  
RECREATIEMOGE-
LIJKHEDEN 
De meren die met hun stranden en wateren baders 
aantrekken, zijn vaak ook watersportcentra met verhuur 
van diverse sportuitrustingen voor ontspanning en 
recreatie. Hier kun je supen, surfen, roeien, volleyballen, 
voetballen, basketballen en andere sporten beoefenen, 
er zijn golf-banen en nog veel meer. Er zijn vaak ook 
wandel- en fietspaden langs de meren aangelegd. Er 
zijn begeleide programma's van diverse activiteiten en 
minder gebruikelijke belevenissen op en bij het water. 
Mogelijkheden voor aangename recreatie zijn te vinden 
aan het meer van Cerknica (als het meer vol is), aan het 
meer van Zbilje met het populaire boothuis bij Medvode, 
aan het meer Šmartinsko jezero bij Celje met een 
pontonbrug over het wateroppervlak, aan het meer van 
Soboško jezero met het Expano-paviljoen in Murska 
Sobota, op het meer van Ptuj met de vele verschillende 
vogelsoorten, aan het meer bij Most na Soči en op vele 
andere meren.

PARKEN 
VOOR WATERPRET
Je kunt gaan surfen en waterskiën, waarbij de sleepkabel 
zorgt voor een extra adrenalinestoot, in een van de grootste 
sportcentra voor surfen en waterskiën, Wakepark Duplek bij 
Maribor, waar het bijbehorende waterpark ook de grootste 
trampoline van Slovenië bezit. In Wakepark Brežice in de 
grindgroeve Boršt bij Cerklje ob Krki kan ook acrobatiek 
worden uitgevoerd op de objecten (kicker, rooftop, tube, 
etc.). Interessante avonturen staan je te wachten in het 
recreatiecentrum van het meer Šmartinsko jezero bij 
Celje, waar ze naast de wakelift om te surfen ook andere 
wateractiviteiten aanbieden. De meeste parken zijn ook 
geschikt voor beginners!

Wakepark Dooplek, Duplek 

Het meer Soboško jezero, Murska Sobota 
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De kust bij Ankaran 
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Er zijn 21 zwemwateren langs de 46,6 km kustlijn
Gemiddelde zeetemperatuur in de zomer: 24 ° C

Gemiddelde diepte van het Sloveense deel van de 
Adriatische Zee: 17 meter
Diepste punt: Onderwater Triglav: 39,6 meter; 
gemarkeerd door een piramide van 2500 kg

Strunjan Landschapspark met de halve maanvormige 
baai en 80 m hoge flysch wanden

Landschapspark Sečovlje zoutpannen met de 
traditionele zoutwinning

Debeli rtič landschapspark
Stadsbelevenissen: Koper, Izola, Portorož, Piran, 
Ankaran

Submediterraan klimaat met hete zomers en 
zachte winters: het hele jaar door aangenaam voor 
verschillende activiteiten

ADRIATISCHE ZEE 
VOOR EEN ACTIEVE VAKANTIE

Zwem online voor meer 
informatie. Stel je actieve 

vakantieprogramma samen. 
Regel je verblijf zelf, ervaar 

meer!

www.slovenia.info/coast
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Om te baden en te zwemmen in de schone en warme Adriatische 
Zee, hebben we stranden zoals het centrale zandstrand in 
Portorož, het zwemgebied in de baai van Fiesa bij Piran, in de baai 
Simonov zaliv en bij de vuurtoren in Izola, het stadszwembad 
of het zwemgebied van Žusterna bij Koper. Echt contact met 
de natuur is te vinden in de Halvemaansbaai Mesečev zaliv, 
in het landschapspark Strunjan en in Debeli rtič bij Ankaran. 
Langs de kust zijn maar liefst 21 zwembaden en zwemwateren 
met gecontroleerde waterkwaliteit, zeewater is ook het hele jaar 
beschikbaar in verschillende zwembaden van de uitstekende hotels 
aan de Sloveense kust.

AANGENAME STRANDEN 
EN ZWEMBADEN

VERGEZICHTEN 
VANAF EEN SUPBOARD 
OF VANUIT EEN KAJAK
De schoonheid van de Sloveense kust kan ook worden ervaren 
vanaf een supboard. Met een peddel in de hand lopen we met 
het sup board over het zeeoppervlak en genieten we van het 
uitzicht op Mesečev zaliv, de de Halvemaansbaai bij Strunjan, de 
schoonheid van Debeli rtič of gewoonweg van de onvergetelijke 
zonsondergangen. We kunnen een cursus suppen gaan volgen 
of een begeleide tocht maken. Wij kunnen op de gewenste 
locatie een board huren. Kajaktochten stellen ons ook in staat 
om de schoonheid van de kust vanuit een andere hoek te 
bewonderen. 

Strunjan

KITESURFING EN 
ANDERE OPWINDENDE 
UITDAGINGEN
Kitesurfen, windsurfen, waterskiën - de juiste stimulans voor 
deze wateractiviteiten wacht ons bij de punt van Seča bij 
Portorož en op het strand Svetilnik met de kaap Petelinji rt bij 
Izola. In Portorož kun je materiaal huren, je inschrijven voor een 
cursus kitesurfen of windsurfen of deelnemen aan trainingen 
voor een zogenaamde race, een tocht met een hydrofoil.De Sloveense kust 
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ZEEVISSEN 
Op zee kunnen we met de boot aan de kust vissen op 
zeenaalden, goudbrasem of roze zeebrasem, verder uit 
de kust vangen we ook makreel en goudmakreel (mahi 
mahi). In het koudere deel van het jaar zijn liefhebbers 
van schroefvissen vanaf de kust succesvol in het jagen op 
inktvis of wijting, bij de mondingen van rivieren en kanalen. 
Voor het sportvissen vanaf een boot hebben we een dag- of 
weekvergunning nodig, voor het sportvissen vanaf de kust is 
geen vergunning vereist.

MET EEN 
VRIENDELIJKE BRIES 
IN DE ZEILEN
Zeilen heeft een lange traditie in Slovenië. Een goed 
ontwikkelde infrastructuur maakt het mogelijk om je 
krachten te meten tijdens regatta's, kennis op te doen in 
zeilscholen, materiaal te huren of zelfs zeiltochten te maken. 
Aan de Sloveense kust waaien gunstige winden en de beste 
zeilomstandigheden zijn van september tot half november en 
van april tot eind juni. Elk jaar organiseert Portorož ook de 
grootste Sloveense regatta. Meer dan 500 zeilers in de klasse 
Optimist nemen deel aan de Paasregatta.

INTERESSANTE 
DUIKDOELEN
Met kennis van het duiken die ook kan worden opgedaan 
op cursussen aan de Sloveense kust, ontdekken we 
onderwatergeheimen langs de aantrekkelijke kaap rt 
Madonna bij de punt van Piran, op de onderwaterrug van 
Fiesa en op diverse andere locaties. In de Sloveense zee 
liggen overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals een 
gezonken landingsvaartuig, het wrak van een trekschuit en 
een watervliegtuig. Een bijzondere duikplek is de onderwater 
Triglav - het diepste punt van de Sloveense zee. Tot de 
diepte (39,6 meter) voeren we technisch duiken uit met de 
voorgeschreven uitrusting.

Piran 

De baai van Piran  
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SPORTIEF RECREATIEF 
OOK IN DE 
KUUROORDEN!
Iedereen die van water houdt, weet dat het een uitstekende 
keuze is voor ontspanning en rust, maar ook voor 
waterrecreatie, ook in de Sloveense natuurlijke kuuroorden en 
thermale centra. Met hun buiten- en binnenzwembaden maken 
ze recreatief zwemmen in alle seizoenen mogelijk. Sommige 
hebben ook zwembaden van olympische afmetingen die 
geschikt zijn voor meer veeleisend zwemmen en competitieve 
uitdagingen.

De meeste Sloveense kuuroorden en kuuroorden hebben 
waterparken met amusement en waterattracties en een 
rijk aanbod aan verschillende recreatiemogelijkheden in 
de omgeving. Sloveense kuuroorden die tot de top van het 
Sloveense toeristenaanbod behoren, zijn een uitstekend 
startpunt voor vele vormen van beweging in de buitenlucht 
en zijn altijd een topkeuze voor het op krachten komen na 
verschillende fysieke en mentale inspanningen of voor training 
en voorbereiding op grote recreatieve en sportieve uitdagingen.

Terme Olimia 
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SLOVEENSE 
NATUURLJJKE 
KUUROORDEN

 
  1  Terme 3000 – Moravske Toplice

 2  Zdravilišče Radenci

 3  Terme Ptuj

 4  Medical Center Rogaška

 5  Terme Olimia

 6  Terme Zreče

 7  Terme Dobrna

  8 Thermana Laško

 9  Terme Čatež

 10  Terme Dolenjske Toplice

 11  Terme Šmarješke Toplice

 12  Terme Portorož

 13  Talaso Strunjan

THERMALE CENTRA
14  Terme Lendava

 15  Terme Vivat 

 16  Terme Banovci 

 17  Bioterme Mala Nedelja

 18   Rimske Terme 

 19  Terme Paradiso Dobova

 20  Terme Topolšica 

 21  Terme Snovik 

 22  Terme Cerkno

Ontdek gezonde wateren 
online. Stel je actieve 

vakantieprogramma samen. Regel 
je verblijf zelf, ervaar meer!

www.slovenia.info/spas 
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Mangart

Zorg er bij het plannen van een actieve beleving voor dat 
je goed geïnformeerd bent voor het vertrek! Raadpleeg de 
informatie op het nationale webportaal www.slovenia.info, 
het gespecialiseerde webportaal voor buitenactiviteiten www.
slovenia-outdoor.com en op de overkoepelende webportalen van de 
bestemmingen. Bezoek voor meer informatie over elk gebied ook de 
toeristeninformatiecentra die in heel Slovenië te vinden zijn.

Neem contact op met kenners over de plaatselijke omstandigheden 
bij de recepties en rechtstreeks met aanbieders van toeristische 
belevingen. Geniet veilig en verantwoord van de activiteiten.

ALPIEN SLOVENIË
1 Bled www.bled.si

2 Kranjska Gora www.kranjska-gora.si 

3 Dolina Soče www.soca-valley.com

4 Bohinj www.bohinj.si

5 Cerkno www.visitcerkno.si 

6 Radovljica www.radolca.si 

7 Kranj www.visitkranj.com

8 Maribor – Pohorje www.visitmaribor.si 

9 Rogla – Pohorje www.destinacija-rogla.si 

10 Zgornja Savinjska dolina www.visitsavinjska.com 

11 Koroška www.koroska.si 

MEDITERRAAN SLOVENIË EN DE KARST
12 Portorož – Piran www.portoroz.si

13 Izola www.visitizola.com 

14 Koper www.koper.si

15 Ankaran www.obcina-ankaran.si 

16 Kras www.zelenikras.si 
www.visitkras.info

17 Nova Gorica in  
Vipavska dolina

www.novagorica-turizem.
com www.vipavskadolina.si

18 Brda www.brda.si

THERMAAL PANNONISCH SLOVENIË
19 Ptuj www.visitptuj.eu 

20 Pomurje www.visitpomurje.eu 

21 Velenje in Topolšica www.velenje-tourism.si 

22 Dobrna www.dobrna.si 

23 Celje www.travelcelje.com 

24 Laško www.lasko.info 

25 Podčetrtek www.visitpodcetrtek.com 

26 Rogaška Slatina www.rogaska-tourism.com 

27 Posavje in Terme Čatež www.posavje.com 

28 Dolenjska www.visitdolenjska.eu 

LJUBLJANA EN CENTRAAL-SLOVENIË
29 Ljubljana www.visitljubljana.com 

30 Kamnik www.visitkamnik.com 

31 Cerklje na Gorenjskem www.tourism-cerklje.si 

32 Bela krajina www.belakrajina.si 

33 Kočevsko www.kocevsko.com 

34 Škofja Loka www.visitskofjaloka.si 

35 Idrija www.visit-idrija.si
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BRONNEN VAN  
BETROUWBARE  
INFORMATIE

In een groen, actief en gezond Slovenië vinden we in de directe 
omgeving van de recreatiemogelijkheden in de openlucht allerlei 
uitstekende accommodaties. We kiezen zelf voor een wandel- of 
fietsaccommodatie, echt kamperen of glamping in de natuur, een 
kamer of appartement in een familie- of boutique hotel, een stop in 
een berghut, een verblijf op een toeristenboerderij. Accommodatie 
met het Slovenia Green-logo verdient speciale aandacht. Ze 
voldoen aan veeleisende internationale normen voor duurzame 
ontwikkeling!

Kies een accommodatie:  
 ௴  www.slovenia.info/accommodation 
 ௴  www.slovenia-outdoor.com  

KIES JE STARTPUNT

Voor welke activiteit je ook kiest, houd rekening met het niveau 
van je conditie! Laten we een beweging kiezen die past bij onze 
kennis, ervaring en fysieke capaciteiten. Check het weer en 
andere omstandigheden voordat je de natuur in gaat.

Deze publicatie is informatief van aard. Als we buiten zijn, 
zijn we verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid. Laten we 
verantwoordelijk handelen voor onszelf en voor anderen!

NEEM DE OMSTANDIGHEDEN 
EN DE EIGEN CAPACITEITEN IN 
ACHT! 

www.novagorica-turizem.com 
www.vipavskadolina.siMEDITERRAAN 
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www.slovenia-outdoor.com 

Slovenia outdoor

Slovenia_outdoors

www.slovenia.info

Met goede begeleiding, interessante programma's met overnachtingen in 
gespecialiseerde accommodaties voor wandelaars en fietsers wordt een actieve 
vakantie op een geweldige locatie nog leuker! Kies je eigen verblijfspakket en actieve 
ervaringen op www.slovenia-outdoor.si, waar je uitstekende aanbiedingen 
vindt van de meer dan 50 leden van Slovenia Outdoor - een vereniging van 
gespecialiseerde accommodatie-aanbieders voor fietsers en wandelaars, aangesloten 
sportagentschappen, de Vereniging van Sloveense kabelwagenexploitanten en 
bestemmingsorganisaties. We verbinden uitgelezen bestemmingen, producten, 
experts op het gebied van wandelen, fietsen, skiën en andere winteractiviteiten, 
water- en luchtsporten en andere buitenactiviteiten in heel Slovenië.

#sloveniaoutdoor
#ifeelsLOVEnia
#myway

IK BEN ACTIEF OP  
MIJN MANIER. 
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