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Slovenië is misschien een minder bekend, maar zeker een
vakantie waard! Je vind hier veel bezienswaardigheden zoals
prachtigste natuur, veel historische steden en schattige
dorpjes. Om jou op weg te helpen met het bezoeken van Slovenië

hebben wij alvast een lijst opgesteld met 13 van de leukste
bezienswaardigheden in Slovenië!
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1. De grotten van Postojnska

Tijdens je bezoek aan Slovenië moet je zeker een bezoek
brengen aan de de grotten van Postojnska, het is tevens de

meest bezochte bezienswaardigheden van Slovenië. De prachtige
grot bevat ruim 24 kilometer aan hallen een passages. Gelukkig
hebben ze daar wat op bedacht. Je wordt namelijk gebracht
naar, en opgehaald vanaf het mooiste deel van de grot. Echter
is de rit heen en terug net zo mooi als het te bewandelen deel
van de grot. Overal waar je kijkt zie je prachtige
stalagmieten en stalactieten, die door de belichting prachtige
schitteringen hebben, soms lijken het wel enorme diamanten!
Dit is hoe je het verschil tussen stalagmieten en stalactieten
herkent; Stalagmieten staan omhoog en stalactieten hangen.

2. Het meer van Bled

Het meer van Bled hoort voor ons tot de mooiste
bezienswaardigheden van Slovenië, en word door de meeste
gezien als het mooiste meer van Slovenië. Als je nog nooit
prachtig blauw kraakhelder water hebt gezien die je het hier

wel. Ook al is het meer bijna 31 meter diep, het lijkt soms
nog steeds alsof je de bodem kunt zien. Naast dat het meer een
prachtige bezienswaardigheid is, is er ook nog van alles te
doen. Zo kun je heerlijk om het meer varen met een gehuurde
roeiboot, of je laat je rondvaren zodat je alles rustig kunt
bekijken.

3. De wijnvelden van Goriška Brda

Als je in een restaurant in Slovenië een wijntje besteld is de
kans groot dat het van de wijnvelden van Goriška Brda komt één
van de vier wijn regio’s. Maar naast dat wijn hier vandaan
komt, kun je deze prachtige streek ook bezoeken. Je vindt hier
vanzelfsprekend veel plekken waar wijnproeverijen gehouden
worden. Maar dit is ook een prachtige omgeving voor een mooie
wandeling of fietstocht.

4. De Vintgar kloof

Als je het meer Bled in Slovenië bezoekt het een goed idee om
ook de Vintgar kloof te bezoeken. Het ligt namelijk op 12
minuten afstand er vandaan. Dit is dus de perfecte kans om
deze twee bezienswaardigheden in Slovenië te combineren. Door
de Vintgar kloof stroom de 1,6 kilometer lange Radovna rivier
die tussen prachtig door het water uitgesleten rotswanden. Het
water is evenals het water in het meer Bled helderblauw en is
te volgen via een houten wandelpad want je lans de hele
Radovna rivier kunt volgen.

5. Ljubljana

Alhoewel Ljubljana de hoofdstad van Slovenië is, is het alles
behalve groot, het is namelijk de kleinste hoofdstad van
Europa. Het voordeel van de kleine hoofdstad van Slovenië is
wel dat alle bezienswaardigheden dicht bij elkaar liggen. Een
ander voordeel door het formaat is dat alles te voet is te
bereiken! Je kunt hier heerlijk door het centrum wandelen, de
markt bezoeken of Ljubljanski Grad, het kasteel van Ljubljana
bezoeken.

6. Kustplaatsje Piran

Langs de 47 kilometer lange kust van Slovenië heb je diverse
kustplaatjes, maar deze spant de kroon en hoort dan ook thuis
in onze lijst met beste bezienswaardigheden. Naast de
prachtige kust biedt dit kustplaatjes nog iets moois. Namelijk
een doolhof aan smalle pittoreske straatjes! Doordat dit één
van de beste bewaarde historische stadjes is, kan het hier in
de zomer wel druk zijn. Het is slimmer om Piran voor of na het
hoogseizoen te bezoeken.

7.
Het
Predjama

middeleeuwse

kasteel

Dit kasteel behoort tot de meest speciale bezienswaardigheden
van Slovenië. Tevens wordt gezegd dat dit behoort tot de
mooiste kastelen van Slovenië. Wat maakt het Predjama zo
bijzonder? Het kasteel is tegen een grot en rotswand gebouwd.
Hierdoor was het vroeger zo goed als onmogelijk om binnen te
dringen en te veroveren. Tegenwoordig is dit wel anders, je
kun het kasteel namelijk bezoeken. Zo kom je erachter dat het
voor een groot deel uit grot bestaat, ook zijn er meerdere
kamers ingericht met historische meubels. Zo kun je precies
zien hoe het er vroeger uit zag.

8. Zelenci Nature Reserve

Als
je
van
natuurschoon
houdt
is
de
volgende
bezienswaardigheid voor jou en zeker iets wat je moet bezoeken
in Slovenië! In dit natuurpark vind je prachtige natuur en het
meer met zijn prachtig heldere groene kleur. Het is de één van
de ideale bezienswaardigheden in Slovenië voor iedereen die
van een rustgevende wandeling houdt. Ook voor ouderen en
mensen die minder ter been zijn dit gebied namelijk vrijwel
volledig vlak! Zeker na de renovatie, er zijn toen houten
vlonders geplaatst langs het water.
Wist je dat: De Zelenci Nature Reserve heeft een prachtig
groen meer, het Sloveens woord voor groen is Zelenci. Het park
is dus genoemt naar de kleur van het water

9. De burcht van Celje

De burcht van Celje ligt op steenworpafstand van de
gelijknamige stad Celje, deze is dus goed te combineren met
een bezoek aan deze bezienswaardigheid in Slovenie. Ooit was
deze burcht het grootste kasteel van Slovenië. Naast dat het
een prachtige plek is om te bezoeken met een mooi uitzicht
worden er in het weekend diverse activiteiten georganiseerd.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld toneelstukken, boogschieten of
de oude drukpers. Let wel op, deze activieiten worden enkel in
het weekend gehouden en niet door de weeks.

10. Velika Planina

Deze bezienswaardigheid in Slovenië wordt beschreven als één
van de meest sprookjesachtige plekken van Slovenië. Dit
herdersdorp is een van de laatste die je zult vinden in Europa
en ligt 1600 meter boven zeeniveau. Dit maakt het in
combinatie met de groene omgeving en de architectuur van de
typische huisjes een heus openluchtmuseum. Je kunt het
herdersdorp te voet bereiken, echter is dit een aardige
wandeling. Daarom is er ook nog een tweede optie, de
kabelbaan. Deze vertrekt vanuit het dorp Stahovica. Dit is
tevens een goede plek om te beginnen met een 1,5 uur durende
wandeling.

11. Moon Bay in Strunjan

Je hebt in Slovenië diverse natuurparken zoals het Zelenci
Nature Reserve, echter heb je ook diverse stranden. Heerlijk
voor op de warme dagen! Moonbay is daar één van, en volgens
ons een van de mooie kiezelstranden die er te vinden zijn in
Slovenië. Het strand heeft zijn naam te danken aan de vorm van
een halve maan. Het strand is te bereiken door het pad te
volgen door het naastgelegen bos. Hier vind je bordjes die je
de weg wijzen en ook nog andere bezienswaardigheden in
Slovenië laten zien.
Tip: Wil je het herdersdorp eens op een andere manier zien?
Bezoek het herdersdorp dan eens in de winter, de herders zijn
weg en de hutten gesloten maar de omgeving is prachtig!

12. De stad Maribor

De stad Maribor is een bezienswaardigheid in Slovenië die je
echt moet bezoeken als je van oudheden houdt. Het oude centrum

van de stad is goed bewaard gebleven ondanks de vele
bombardementen van de Duitsers en Turken op Slovenië tijdens
de tweede wereldoorlog. Mede hierdoor zijn er veel
bezienswaardigheden in de stad in Slovenië die je nog kunt
bezoeken. Zo kan je het kasteel uit de 15e eeuw en bezoeken of
het stadhuis uit de 16e eeuw.

13. De Lippizaner paarden bekijken
Als je een paardenfan bent ben je er wellicht al bekend mee.
Maar in Slovenië vind je de Lippizaner paarden. Mocht je er
meer over te weten willen komen moet je het Lipica Stud Farm
bezoeken. Hier gaat deze traditie terug tot 1580 en kun je
bijvoorbeeld een rondleiding krijgen om zo meer te weten te
komen over deze prachtige dieren en hun geschiedenis.

Hotels in Slovenië
Slovenië is een prachtig land om te bezoeken, maar het is
natuurlijk onmogelijk om alle bezienswaardigheden in Slovenië
in één keer te ontdekken. Boek daarom verschillende hotels in
verschillende regio’s om de diverse omgevingen echt te
ervaren!

Booking.com

Hopelijk begin je al zin te krijgen om een vakantie te boeken
door onze bezienswaardigheden tips om te bezoeken in Slovenië.
Of je nou een weekendje weg wilt of juist diverse streken van
dit prachtige land wilt ontdekken. In Slovenië is het allemaal
mogelijk!

