
Ljubljana	  -‐Huvudstad	  med	  småstadskänsla	  Handelsgillets	  vårresa	  11-‐14	  maj	  
2016	  	  

Trendiga	  vinbarer,	  nyöppnat	  konstmuseum	  och	  ljuvliga	  kaféer	  -‐Ljubljana	  är	  lite	  av	  en	  doldis	  bland	  
Europas	  huvudstäder	  -‐en	  storstad	  med	  småstadskänsla.	  När	  man	  vandrar	  genom	  Gamla	  stans	  smala	  
gränder,	  kantade	  av	  uteserveringar,	  butiker	  och	  mysiga	  kaféer	  är	  det	  inte	  svårt	  att	  förstå	  varför	  
Ljubljana	  har	  utsetts	  till	  en	  av	  Europas	  mest	  idylliska	  platser	  av	  det	  amerikanska	  affärsmagasinet	  
Forbes.	  En	  av	  Ljubljanas	  och	  Sloveniens	  fördelar	  är	  de	  relativt	  korta	  avstånden,	  som	  gör	  det	  möjligt	  
att	  med	  staden	  som	  utgångspunkt	  ta	  sig	  till	  olika	  natursköna	  och	  intressanta	  platser	  runt	  om	  i	  landet.	  	  

Dag	  1	  –	  Juliska	  Alperna	  	  

Avresa	  från	  Helsingfors	  tidig	  morgon.	  Vid	  ankomst	  till	  Ljubljana	  möts	  vi	  av	  buss	  och	  guide	  och	  vår	  
vistelse	  i	  Slovenien	  börjar	  med	  en	  utfärd	  till	  de	  Juliska	  Alperna.	  	  

Kommunen	  och	  staden	  Bled	  har	  på	  grund	  av	  sitt	  angenäma	  klimat	  och	  sina	  varma	  källor	  redan	  länge	  
uppskattats	  som	  en	  semester-‐och	  kurort.	  Habsburgska	  kungligheter	  liksom	  Jugoslaviens	  
statsöverhuvud	  Tito	  har	  haft	  sina	  sommarresidenser	  här.	  Sjön	  Bled	  är	  bekant	  från	  romantiska	  
fotografier	  med	  den	  lilla	  ön	  i	  den	  av	  glaciärvatten	  skapade	  sjön,	  på	  vilken	  man	  bland	  annat	  finner	  en	  
liten	  Mariakyrka.	  Med	  flatbottande	  träbåtar,	  pletna,	  tar	  vi	  oss	  ut	  till	  ön,	  och	  kanske	  ringer	  i	  
kyrkklockan	  –	  gör	  man	  det	  och	  önskar	  sig	  något	  skall	  enligt	  sägnen	  önskan	  gå	  i	  uppfyllelse.	  Åter	  till	  
fastlandet	  besöker	  vi	  slottet	  som	  ligger	  uppfluget	  på	  en	  av	  höjderna	  ovanför	  staden.	  Slottet	  är	  
vackert	  restaurerat	  och	  räknas	  till	  Slovakiens	  främsta	  sevärdheter.	  Vi	  äter	  en	  trerätters	  lunch	  på	  
restaurang	  Murka	  i	  Bled	  innan	  vi	  beger	  oss	  till	  Ljubljana	  för	  incheckning	  på	  hotellet.	  Vi	  äter	  
gemensam	  middag	  på	  hotellets	  restaurang.	  	  

Dag	  2	  -‐Ljubljana	  	  

I	  dag	  lär	  vi	  känna	  Ljubljana.	  Vi	  möter	  vår	  guide	  vid	  hotellet	  efter	  frukost	  och	  vi	  börjar	  dagen	  med	  en	  
stadsvandring.	  Staden	  präglas	  av	  en	  blandning	  av	  arkitektoniska	  stilarter;	  här	  varvas	  barock	  och	  art	  
nouveau	  med	  råare	  efterkrigskomplex.	  Arkitekten	  Joze	  Plecnik	  är	  stadens	  store	  son	  och	  har	  satt	  
otaliga	  avtryck	  här;	  Trippelbron	  är	  ett	  av	  hans	  mest	  kända	  verk.	  Slottet	  är	  ett	  viktigt	  landmärke,	  och	  
tronar	  på	  en	  höjd	  mitt	  i	  centrum.	  Vi	  avslutar	  vår	  förmiddagstur	  med	  en	  bergsbanefärd	  upp	  till	  slottet	  
och	  ett	  besök	  i	  dess	  virtuella	  museum	  och	  i	  utsiktstornet.	  Eftermiddagen	  till	  fritt	  förfogande.	  	  

I	  Ljubljana	  finns	  allt	  på	  bekvämt	  promenadavstånd.	  Då	  man	  strövar	  längs	  stadens	  gator	  hittar	  man	  
mången	  kulinarisk	  souvenir,	  till	  exempel	  i	  en	  butik	  för	  salt	  som	  kommer	  från	  Sloveniens	  kust	  och	  sägs	  
vara	  extra	  hälsosamt.	  Badsalt,	  flingsalt	  eller	  saltskrubb	  kan	  vara	  bra,	  men	  godaste	  köpet	  är	  säkert	  den	  
mörka	  chokladen	  med	  havssalt.	  Anrika	  konditorier	  som	  Zvezda	  har	  oemotståndliga	  konditoridiskar,	  
fyllda	  med	  sachertårtor,	  apfelstrudel	  och	  bakelser	  som	  kan	  mäta	  sig	  med	  vilket	  wiener	  konditori	  som	  
helst.	  	  
 
På	  kvällen	  träffas	  vi	  igen	  för	  en	  underhållande	  afton,	  där	  en	  trerätters	  måltid,	  musik	  och	  
dansuppvisning	  lär	  om	  den	  lokala	  folkloristiska	  traditionen.	  	  

	  



Dag	  3–	  Kras	  	  
	  
I	  dag	  tar	  vi	  oss	  till	  Sloveniens	  sydvästra	  delar,	  regionen	  Kras,	  vars	  namn	  härstammar	  från	  tyska	  
benämningen	  Karst.	  Begreppet	  karst	  härstammar	  just	  härifrån,	  och	  har	  blivit	  en	  universellt	  
benämning	  för	  landskap	  format	  av	  förvittring,	  ofta	  i	  kalksten,	  med	  sprickor,	  skiktfogar	  och	  grottor.	  
Underjordiska	  källor,	  floder	  som	  sjunker	  ned	  i	  jorden,	  sjöar	  under	  och	  ovan	  jord	  –	  allt	  finns	  här.	  Sjön	  
Cerknica	  är	  Sloveniens	  största	  karstsjö,	  den	  dyker	  upp	  ur	  och	  försvinner	  ned	  i	  marken	  på	  olika	  ställen.	  	  

Postonja	  grottorna	  omfattar	  20	  kilometer	  av	  passager,	  gallerier	  och	  salar.	  Grottorna	  besöks	  med	  ett	  
litet	  tåg	  som	  tar	  besökarna	  genom	  delar	  av	  det	  stora	  grottsystemet.	  Slottet	  Predjama	  ligger	  nära	  till	  
grottorna,	  dramatiskt	  beläget	  vid	  bergsväggen	  och	  med	  hemliga	  tunnlar	  i	  berget	  som	  tjänade	  som	  
intag	  för	  förnödenheter	  under	  belägringar.	  	  

Vi	  stannar	  vid	  restaurangen	  Jamski	  Dvorek	  invid	  grottorna	  för	  lunch	  innan	  vi	  fortsätter	  till	  staden	  
Sežana,	  en	  stad	  som	  fungerar	  som	  ett	  nav	  för	  regionens	  turism	  i	  och	  med	  sitt	  läge	  nära	  grottorna,	  
Adriatiska	  havet	  och	  stuteriet	  i	  Lipice,	  där	  de	  vackra	  vita	  fullbloden	  som	  bland	  annat	  levereras	  till	  
Spanska	  ridskolan	  i	  Wien	  avlas.	  Här	  får	  vi	  ta	  del	  av	  en	  provning	  av	  några	  av	  Sloveniens	  viner,	  bland	  
annat	  av	  druvan	  teran,	  hos	  den	  renommerade	  producenten	  Vinakras	  innan	  vi	  återvänder	  till	  
Ljubljana	  för	  en	  kväll	  på	  egen	  hand.	  	  

	  
	  
Dag	  4	  	  
I dag har vi förmiddagen på egen hand för att kanske införskaffa någon souvenir, eller för att besöka 
något av stadens museer på egen hand. Ljubljana har förutom den klassiska gamla staden även en 
tuffare och mer bohemisk sida: en kort promenad från gamla stans upputsade gränder ligger 
Metelkova, ett kulturbohemiskt kvarter med gamla militärbaracker förvandlade till klubbar, 
kulturverkstäder och gallerier. Det senaste tillskottet bland dem är MSUM, ett nyöppnat modernt 
konstmuseum med inriktning på avantgardistisk östeuropeisk konst. Ett besök här erbjuder säkert en 
kontrast till de tidigare dagarnas besök! eftermiddagen samlas vi för en avskedslunch på den 
renommerade restaurangen Sokol. Vi serveras husets specialiteter svampsoppa i en skål av bröd, olika 
sorters vilt med traditionella tillbehör samt många sloveners favoritkaka gibanica till dessert. Måltiden 
åtföljs av slovenska viner av hög klass – vi inleder med ett glas Bagueri Brut och fortsätter med vit 
och röd Sauvignon från Goriška Brda för att avsluta med det söta Pikolit till desserten. Efter måltiden 
tar vi buss till flygfältet för hemresa, och anländer på sena kvällen till Helsingfors Vanda.  
 
Pris	  940	  euro/	  person.	  Enkelrumstillägg	  138	  euro.	  

Ingår:	  direktflyg	  Helsingfors	  –	  Ljubljana	  t/r,	  logi	  med	  frukost	  på	  City	  hotel	  3	  nätter,	  bussresor,	  
guidetjänster	  och	  inträden,	  vinprovning,	  båtfärd,	  bergsbanefärd	  enligt	  programmet.	  Svensktalande	  
guide	  i	  mån	  av	  möjlighet,	  i	  annat	  fall	  engelsktalande	  guide.	  Tre	  luncher	  med	  drycker,	  två	  middagar.	  
Tillkommer:	  Måltider	  som	  ej	  nämns	  i	  programmet,	  dryck	  till	  middagarna,	  reseförsäkring	  och	  
avbeställningsskydd.	  Resevillkor:	  Minst	  30	  deltagare.	  Vi	  har	  40	  platser	  på	  flyget.	  Med	  reservation	  för	  
programändringar.	  Anmälnings/bokningsvillkor	  kompletteras.	  	  

	  

	  
	  



	  
	  
Flygtider	  med	  Finnair:	  	  
	  
11.5	  Helsingfors	  Ljubljana	  08:10-‐09:50	  	  
14.5.	  Ljubljana	  Helsingfors	  19:20-‐22:55	  	  

Hotell:	  City	  Hotel	  ***superior	  www.cityhotel.se	  City	  Hotel	  ligger	  i	  hjärtat	  av	  Ljubljana,	  bara	  300	  
meter	  från	  det	  centrala	  torget	  Prešeren,	  350	  meter	  från	  Trippelbron	  och	  500	  meter	  från	  Ljubljanas	  
historiska	  stadsdel.	  Här	  finns	  en	  à	  la	  carte-‐restaurang	  och	  en	  lobbybar.	  Gratis	  cyklar	  finns	  för	  dig	  som	  
vill	  utforska	  staden,	  och	  gratis	  WiFi	  finns	  i	  alla	  utrymmen.	  Alla	  rum	  är	  luftkonditionerade,	  inredda	  i	  
ljusa	  färger	  och	  har	  en	  platt-‐TV	  med	  kabelkanaler,	  värdeskåp	  och	  ett	  skrivbord.	  Det	  egna	  badrummet	  
har	  dusch	  och	  hårtork.	  Som	  gäst	  har	  du	  även	  tillgång	  till	  mötesfaciliteter,	  en	  lounge	  och	  en	  
bibliotekshörna.	  På	  sommarterrassen	  finns	  en	  kafébar	  med	  fantastisk	  utsikt	  över	  Ljubljanas	  slott.	  
Varje	  morgon	  serveras	  en	  stor	  frukostbuffé.	  	  


