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Slovenië
de woeste schoonheid van

Ongerepte natuur, rust, 
ruimte. Van bergbeek en 
waterval tot druipsteengrot 
en grotsalamander: in 
Slovenië valt heel veel 
moois te ontdekken. 
Het is een paradijs voor 
natuurliefhebbers.
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Links: het meer en het 
eiland van Bled. 
Boven: kajakkers en 
rafters op de rivier de 
Soca. Al varend, 
wandelend of rijdend 
komt u in Slovenië 
langs de meest 
prachtige en 
fotogenieke plekken.
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Terrasje en de Drakenbrug in hoofdstad 
Ljubljana. Rechts: één van de vele beken 
die Slovenië rijk is.

Ze Zijn er nog, prachtige plek-
ken in europa waar je niet wordt ach-
tervolgd door massa’s andere toeristen. 
Slovenië, de noordelijkste provincie 
van voormalig joegoslavië, werd vroe-
ger vaak alleen doorkruist op weg naar 
een andere vakantiebestemming. en 
ook nu is het onder nederlanders nog 
relatief onbekend. Zonde, want waar 
vind je binnen korte afstand zowel im-
posante bergketens, ongerepte bossen 
en verstilde meren als aantrekkelijke 
kustplaatsen met interessante, histori-
sche kernen? geschiedenis en archi-
tectuur komen tot leven in de talloze 
kastelen, kerken en kloosters. Well-
nessliefhebbers zullen zich er ook thuis 
voelen, maar natuurliefhebbers kun-
nen helemaal hun hart ophalen aan dit 
land, dat al jaren een gewaardeerde lid-
staat van de eU is.

Immense bergen en 
watervallen
Vrijwel direct over de grens vanuit 
oostenrijk rijd je de natuur van het 
nationale Park Triglav binnen. een 
prachtige rit is die van Kranjska gora 
via de Vrši-pas naar Bovec. eerste stop 
is jezero jasna, een adembenemend 
mooi, blauw bergmeer, omringd door 
een rand van wit zand. een idyllisch 
plekje om heerlijk te genieten van een 
picknick. Vervolgens zigzagt de weg 
verder omhoog. je passeert een char-
mant russisch kapelletje om uiteinde-
lijk aan te komen op de Vrši-pas. Hier 
heb je een imponerend uitzicht op di-
verse bergtoppen (tot een hoogte van 
2547 m). in het zuiden zie je de vallei 

liggen waar de rivier de Soca stroomt. 
De afdaling naar de Socavallei is zeer 
steil, maar dit natuurgebied is beslist 
een uitgebreid bezoek waard. Veel 
mensen gaan erheen om te kajakken, 
raften of mountainbiken, maar je kunt 
er ook heel uitstekend vissen en wan-
delen. De Bokawaterval (Slap Boka) is 
zonder berggids te bereiken. Vooral in 
het late voorjaar als de sneeuw smelt, 
is de 106 m hoge en 30 m brede water-
val indrukwekkend.

veertIg natuurattractIes  
De nauwe vallei Logarska Dolina mag 
niet aan uw reis ontbreken. Het is één 
grote ontdekkingstocht met maar liefst 
veertig natuurattracties, waaronder 
megawatervallen, rustieke bronnen en 
beken, mysterieuze grotten, grillige 
bergpieken, indrukwekkende rotswan-
den en niet te vergeten veel inheemse 
flora en fauna. Door heel Slovenië 
vind je overigens een grote verschei-
denheid aan dieren. Lynxen, wolven, 
steenbokken en gemzen kun je tegen-
komen aan de zonnige zijde van de 
Alpen. en wat te denken van bruine 
beren, die na de oorlog in voormalig 
joegoslavië hun toevlucht zochten tot 
de rustige bossen in Slovenië. Het land 
is tevens een van de beste vogelspot-
plekken van Centraal-europa. Marters, 
wezels en dassen wonen er ook. even-
als de zeldzame grotegel en de merk-

waardige grotsalamander ofwel (grot-
ten)olm. Het witte tot bleekroze 
diertje stelt wetenschappers voor vele 
raadsels, want hij heeft geen verwant-
schap met andere amfibieën.

OOgstrelende 
druIpsteengrOtten
Met dit stekeblinde beestje zijn we 
aanbeland in het Karstgebied, waar ú 
uw ogen uit zult kijken. Hier beleeft u 
waarschijnlijk een van de hoogtepun-
ten van uw verblijf in Slovenië. De 
grotten van Postojna vormen het 
grootste grottenstelsel in dit gebied. U 
valt van de ene in de andere verbazing 
als u het 23 kilometer lange netwerk 
van doorgangen en zalen betreedt. U 
wandelt over een aangelegd pad en zit 
in een open treintje en ziet wonder-
lijke rotsformaties en stalactieten- en 
stalagmietenvelden aan u voorbij voor-
bijgaan. Wetenschapper Valvasor be-
schreef deze grotten als een ‘beangsti-
gend tafereel aan de rand van de hel’. 
Maar heden ten dage is het een schit-
terend uitgelicht schouwspel.

tIjd Over? 
Breng ook een bezoek aan de hoofd-
stad. Ljubljana mag zich sinds de onaf-
hankelijkheid van Slovenië qua uitstra-
ling en mogelijkheden met recht 
hoofdstad noemen. je vindt er alles wat 
je kunt wensen: de gezelligheid van 
terrasjes, rust en activiteiten in stads-
park Tivoli, bewonderenswaardige  
architectuur, oude, historische stads-
wijken, musea, leuke markten en aan-
trekkelijke designboetiekjes. ▪


