
limitant al nord-oest amb els Balcans. El gran nombre
de passos de muntanya, fàcils de superar i accessibles
per la seva alçada, actualment reemplaçats per túnels,
han configurat des de sempre el caràcter de les seva
gent, connectant la seva demografia, economia, socie-
tat, política i els corrents intel·lectuals entre la
Mediterrània i les regions transalpines d’Europa. La
majoria del seu territori és muntanyós, tot i que les
dimensions i les bones comunicacions permeten recórrer
el país en unes hores. 

Alps eslovens
Descriurem ara la regió alpina, dues cinquenes parts de
la superfície d’Eslovènia. A la frontera entre Àustria i
Itàlia s’hi troben els Alts Alps, que comprenen les serra-
lades de Kamnik i Savinja, la de Karawanken i la carena
dels Alps Julians, on es troba el cim més alt d’Eslovènia,
el Triglav (2.864 m). A les valls properes trobarem
també meravellosos llacs, com ara el Bohinj i el Bled. El
terreny subalpí “cresta i vall”, lleugerament més baix
que els Alts Alps, inclou la serralada de Pohorje entre
els rius Sava i Drava. El nom històric per les terres centrals
dels Alps és Gorenjska, o Carniola d’Amunt, un nom que
els eslovens encara utilitzen; com també és anomenar
el riu Meza, com a Koroska. Al marge sud de Gorenjska
es troba l’espaiosa conca de Ljubljana, on s’emplacen la
capital i la ciutat industrial de Kranj. L'altra gran regió,
una cinquena part del país, és la poblada subpannònia,
que descendeix des de la base de la regió alpina i subal-
pina a les valls dels rius Sava, Drava i Mura. La seva
conca conté les ciutats de Maribor (al Drava) i Celje (al
Savinja, afluent del Sava).
Tot i que la temporada passada va gaudir d'uns gruixos

de neu excepcionals, tot el país va estar cobert de neu,
mantenint les muntanyes gruixos de neu de 150 cm a
300 cm tot l'hivern, el cert és que no acostumen a ser
tant generosos. I és rar l'any en què la major part del
país no es troba nevat, el normal són gruixos d'entre
100 i 150 cm des del novembre fins a l’abril.
Meteorològicament és un clima continental moderat,
d'estius càlids i hiverns no extremadament freds, excepte
quan apareix el terrible bora, el fred vent del nord.

Esports de neu i competició 
En un país que viu la neu de tant a prop, el normal és que
els esports nacionals hi estiguin relacionats, assistint
milers de persones a les competicions de més renom.
Com a conseqüència, Eslovènia és bressol de grans
campions, entre els quals destaquen en esquí alpí, Tina
Maze i Jure Kosir; el seu equip de salts de trampolí, o
Davo Karnicar en esquí extrem. L’any 2003 l'eslovè
David Primozic va guanyar el títol de campió del Món de
telemarc. Sense oblidar els mítics Bogdan Norcic, Bojan
Krizaj i la medalla de bronze per equip en salts de trampolí
als Jocs Olímpics de Salt Lake City 2002. La tradició als
esports d’hivern i en especial a la Copa del Món és molt
gran. A Pokal Vitranc s’hi ha disputat la Copa del Món
d’homes des de 1961. Hi té lloc eslàlom gegant i l’eslàlom,
i aplega de 30.000 a 40.000 persones. L’any 1975,
Paco Fernández Ochoa va guanyar l’eslàlom i el gegant,
en una rara cursa de Copa del Món a l’abril. Maribor
acull la Copa del Món de dones, també en eslàlom
gegant i eslàlom. Aplega 15.000 persones, fins a
25.000 si hi ha alguna eslovena entre les favorites. Per
la seva banda, al trampolí de Planica, de 200 metres,
és on s’aconsegueixen els rècords mundials de vol amb
esquís. L’actual, de 239 metres, l’ostenta el finlandès
Bjorn Einar Rumoren des de l’any 2005. La prova té lloc
a finals de març des de l’any 1934. A banda dels salts,
l’altre espectacle rau en l’ambient i les diferents animacions
durant tot el cap de setmana.

El normal són gruixos d’entre 100
i 150 cm de novembre a abril

Els qui no tingueu mandra, podeu pujar, caminant
durant 25 min, a la sortida del trampolí i comprovar
l’excitant perspectiva dels saltadors abans de descendir
la rampa. Cal fer esment d’una altra mena de competició.
Urban Golob va ser el primer a creuar, l’any 1998, els

Eslovènia t’engresca
La llunyania imaginària d’Eslovènia es
resol un cop la ubiquem al mapa
d’Europa. Emplaçada entre Itàlia,
Àustria, Hongria i Croàcia podem
considerar-la frontissa de dos móns
cada vegada més propers. Membre
de la Unió Europea i a l’espera
d’entrar en la zona Euro el proper
2007, Eslovènia ofereix als amants
de la neu sensacions en vies d’extinció.

! Lluís Pedrerol

Àngel Joaniquet i arxiu!
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No per res, algunes llegendes identifiquen els orígens
de l’esquí als  pendents de les muntanyes del Pohorje.
Atès que el seu percentatge d’àrea forestal és d’un
50%, amb diferència el més alt respecte als països que
l’envolten, se’ns presenta com un paradís de boscos,
muntanyes, llacs, rius i neu. Un lloc per perdre-‘hi i no
perdre-se’l. L’actual República d’Eslovènia fou formada
el 25 de juny de 1991, degut a la seva independència de
Iugoslàvia. La superfície del seu territori és de 20.256
km2 i una població de dos milions de persones. La seva
capital és Ljubljana amb 300.000 habitants. Les ciutats
més importants Maribor (110.000 hab.), Celje
(39.000 hab.) i Kranj (37.000 hab.). Moneda: Tolar
eslovè. 239,62 SIT = 1 euro.
Com a molts altres països, la riquesa dels seus habi-
tants no és homogènia, i és palesa alguna diferència
entre el nord i el sud, en el seu cas, entre les regions
més properes a Itàlia o Àustria i la resta. De tota manera,

ha arrelat entre els més joves una forta motivació per
deixar el segle passat enrere, i agafar el carro de la
Unió Europea amb totes les seves conseqüències. En
certs aspectes, sobta agradablement la modernitat
dels serveis, la seva infraestructura viària, els transports
públics, els comerços de tota mena, i la seva oferta
d’entreteniment i diversió. Alguns restaurants i bars de
‘marxa’ són propis de les millors ciutats del món.

Fins fa poc, l’esquí nòrdic no 
era molt reconegut

Els eslovens són eslaus relacionats lingüísticament amb
la gent del sud de l’Europa de l’est. Tot i que a les zones
turístiques el més freqüent és comunicar-se en anglès,
l'eslovè és una llengua sud-eslava que agafa manlleus de
l'alemany, l'italià i l'hongarès. Ara bé, l'autèntica arrel de
la gent d’Eslovènia és la seva vinculació als Alps de l’est,

Viatges

Salt d’entrenament al trampolí

de 120 metres de Kranj.!

La modenrització dels remuntadors és

patent a totes les estacions.!

El nostre equip amb el Triglav,
2.864 metres, al fons.

!
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Alps eslovens. En 13 dies va recórrer els 320 km entre
Tolmin i Maribor. La seva gesta, titulada “Un viatge per
la vida”, guanyava el primer premi en la secció muntanya
al Festival de Cinema de Muntanya i Aventura de Graz.
Val a  dir que, tal com està passant en la resta de l’univers
blanc, el surf de neu, el càrving i el telemarc han proliferat
entre els eslovens, sobre tot a les estacions més properes
a les grans ciutats: Kanin, Vogel, Krvavec i Pohorje. En
un principi podria semblar que l’esquí nòrdic i el biatló
estan molt més arrelats a la cultura esportiva eslovena,
però no va ser fins els anys vuitanta, degut al reconei-
xement de l’esport com a complement en la vida dels
ciutadans, que ambdues disciplines van ser acceptades
pels eslovens. N’és un bon exemple que tradicionalment
en els acudits, el pallús sempre practicava esquí nòrdic.

Enaltits l’alpí i el salt de trampolí, a les famílies de tres
fills, dos eren llestos i l’altre feia esquí nòrdic.
Les pistes més properes a Ljubljana són Koseski Bajer.
La Meca del nòrdic i el biatló és Rudjo Polje als  pendents
de Pokljuka, amb instal·lacions de nivell internacional.
Encara que circuits perfectament arranjats i senyalitzats
pel mig dels fantàstics boscos eslovens, els tenim
garantits a Ratece, Planica, Tamer, Pohorje, Gorjuse i Rogla.

Els dominis
Pensem que s’ha de distingir entre dos tipus de viatge:
el propi per famílies o relax i el de recorregut o reco-
neixement dels dominis.
Els aspectes que cal tenir en compte, segons l'opció que
triem són. Pel viatge familiar i de relaxament, la qualitat

i confort dels serveis que ofereixen les estacions i àrees
turístiques. Amb tot tipus d’entreteniment pels infants i
sèniors, o les més insospitades ofertes en benestar
integral (wellness) i aigües termals.
Els qui opteu per recórrer els centres de neu, tingueu
en compte que no són els Alps, sinó unes estacions de
dimensions similars als Pirineus, en general més peti-
tes i en cotes més baixes. L’interessant és aprofitar la
poca distància entre elles, el que permetrà organitzar
un entretingut viatge de quatre a sis dies desplaçant-nos
d’una a l’altra. El millor és començar per una de les dues
grans: Kranjska Gora o Maribor, fent alguna extensió a
les curioses Vogel, Cerkno, Rogla o altres. "

Més informació: Consolat d’Eslovènia a Barcelona, Tel.: 93 727 36 39.
Agraïments: Slovenian Tourist Board, Neda Kovacic i Elan, The North face i www.europcar.si
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On dormir: B&B Brezov Gaj (www.brezov-gaj.si). Es
troba al centre de Kranjska Gora, molt confortable i
arranjat amb tot tipus d’últimes tecnologies. Dirigit per
Neda Kovacic, qui ens tractarà millor que la nostra mare.
Reserveu amb antelació, doncs disposa de poques habi-
tacions. També al centre, qui busqui un hotel de 4* trobarà
el singular Hotel Kotnik (kotnik@siol.net). Regentat pel
carismàtic Kotnik, ja sigui per les especials 15 habitacions,
pel magnífic restaurant de cuina eslovena o l’exquisida
pizzeria, ningú no quedarà indiferent. 

Maribor - Pohorje (www.pohorje.org, 
www.maribor-tourism.si)
Descripció: A cinc quilòmetres de la ciutat de Maribor,
el domini de Pohorje és el més gran d’Eslovènia. Les
seves 220 hectàrees es distribueixen en 40 km de pistes
més 30 km d’enllaços. Si mirem l’alçada del punt més al
de l’estació (1.327 m), sobtarà que tinguem un desnivell
de 1.000 m i esquiem sense problemes fins a la base
(325 m). Però Pohorje no sols és el domini més gran i amb
més desnivell d’Eslovènia, també disposa d’un producte
poc freqüent a Europa. Poques estacions del continent
poden oferir 10 km d’esquí nocturn, des del cim fins a
baix de l’estació perfectament il·luminats i senyalitzats.
Obert cada dia de 18 a 22 h, pot passar-vos com a
nosaltres, que vàrem veure obrir les llums a les 6,30
del matí per a què, nois i noies, entrenessin abans
d’anar a l’escola. Una estació on podem provar a lliscar
12 hores seguides.

Ara, com la mida no ho és tot, Pohorje té altres aspectes
per captivar-nos. Els seus bars restaurants a les cabanes
disperses als racons més insòlits de l’estació, fan d'allò
més agradable aturar-se a fer el descans de mig matí o
mitja tarda. No les confongueu amb les casetes de
caçadors distribuïdes pels boscos de l’estació. Les
cabanes al vespre són una altra cosa, ja que les brases
de les petites fogueres ens fan dubtar entre seguir
esquiant o esperar l’última baixada bevent vi calent,
escoltant música i xerrant amb la gent. Si com hem dit,
el paisatge forestal és la meitat del territori eslovè,
l’extensió de milers coníferes de més de 10 metres de
Pohorje la fan inoblidable, sobretot quan ens veiem
envoltats d’arbres colgats per la neu. Acostumen a anome-
nar-ho mar de boscos, esdevé un lloc idíl·lic per fer esquí
nòrdic, fer raquetes o caminar pels camins de la carena.
Fitxa tècnica estació: Cotes (325-1.327 metres).
Remuntadors: 1 gòndola, 4 telecadires i 16 telesquís.
Pistes. 21,5 km de debutants, 8 d’avançats, 3,5
d’experts, 20 de nòrdic, 10 d’esquí nocturn i 0,5 en trineu.
On dormir: Hotel Arena 3*. Es troba al final de l’estadi
de competició. Ofereix una immillorable vista d’aquesta
pista. Les seves 22 privilegiades habitacions estan
dotades de balcons amb vistes al estadi de Copa del
Món. Menú diari i menú degustació de plats de la regió.
Disposa de guardaesquís, aparcament privat i sauna.
Accés per avió: De moment l’aeroport és accessible via
Ljubjlana o Gratz (Àustria). Està en projecte aconseguir
un vol directe des de Figueres.

Les estacions eslovenes, una a una
Kranjska Gora - www.kranjska-gora.si
Descripció: Estació turística d’hivern de renom mundial
i el de més història a Eslovènia, prop de les fronteres
austríaca i italiana. Abans que els Jocs Olímpics s’ator-
guessin a Torí, va formar part de la Tri de Zel, una can-
didatura entre els tres països veïns per organitzar les
Olimpíades 2006. Al cor de la vall del riu Sava, Kranjska
Gora limita directament amb el sud del Parc Nacional
del Triglav, per la qual cosa des de la vil·la poden con-
templar-se els imponents cims dels Alps Julians, la
serralada de Karavanke que la separa de la regió austríaca
de Carinthia, així com els vasts boscos de Mostrana a
Ratece. Aquesta és l’estació d’Eslovènia amb més tradició
per rebre turistes de totes nacionalitats.
L’estació, encarada al nord, és molt freda durant
desembre i gener, pel que aconsellem anar al febrer o
març. Pot dividir-se en tres zones. La banda de la vil·la
al nord-est, Podkoren II al nord-oest i l’estadi
–Podkoren– completament nord. Sobta el fort contrast
entre la primera i Podkoren II. Tota l’animació, la música,
la gent, les escoles, les botigues, les activitats, la vida

i el moviment que gaudeix la primera sembla desaparèixer
quan creuem l’estadi i arribem a Podkoren II: rabeig de
tranquil·litat, calma i serenor on podem aprofitar per
aturar-nos per contemplar les muntanyes i la neu sense
destorbs. Com els seus pendents són molt suaus, resulta
el lloc idoni per anar amb la canalla o iniciar algú en l’esquí.
Si mireu el mapa, us preguntareu per què diem que la part
alta està a 1.295 m quan el telecadira 8 sembla pujar-nos
fins als 1.570 m del Vitranc. El cas és que el descens
entre les dues cotes quedava tant glaçat que el feien
perillós i impracticable. Durant els pròxims anys es
pensa construir un bar restaurant al cim, un nou traçat del
descens i substituir la vella cadira per un nou remuntador.
Però la pista estrella a Kranska Gora és l’estadi. És obligat
descendir els dos traçats, tant el de l’eslàlom com el de
gegant, els quals es troben en perfecte estat per l’esquí
de pista durant tota la temporada. Per provar a emular
als campions per pendents del 47% d’inclinació, i 442 m
i 199 m de desnivell, aconsellem que es lloguin esquís
de competició a alguna de les botigues, sinó la baixada
pot resultar poc més que equilibris sobre neu dura. 
Fitxa tècnica estació: Cotes (800-1.295 metres).
Remuntadors: 4 telecadires i 16 telesquís. Pistes. 10
km de debutants, 8 d’avançats, 2 d’experts i 40 de nòrdic.
Altres activitats: Prop de l’estació hi ha altres activitats
molt atractives i interessants. La visita al parc de trampolins
de Planica, amb el trampolí de vol de 200 m. L’excursió
per la carretera del pas de muntanya Vrsic, direcció
Soca i Bovec. Aquesta és l'única manera de creuar amb
cotxe el Parc Nacional del Triglav. En cas que estigui
obert, paga la pena agafar el cotxe i anar fins al coll a
veure els Alps Julians de ben a la vora. Qualsevol
d’aquestes excursions ens permet en un no res, el con-
tacte directe amb la gent dels Alps eslovens. A l’estiu,
els amants de la bicicleta de muntanya, poden demanar
els mapa de rutes on hi figuren un total de 150 km.
Altres activitats d’estiu són els passeigs a peu o a
cavall, tot el relacionat amb descensos fluvials — entre
l’abril i l’octubre- i la pesca.
Preu del forfet: hi ha força varietat i a títol indicatiu: 
2 dies, 40 euros; 2 dies amb equip, 65 euros.

L’estació de Maribor, amb la ciutat al fons.!

Hotel de Cerkno, centre neuràlgic de l’estació.!

Vista general del centre neuràlgic de Kranjska-Gora.

!

Hotel Brezov Gaj, a Kranjska-Gora.

!

Amb el director del centre d’esquí de

Rogla, sota el plànol de l’estació.!

No totes les estacions poden dir que disposen de

10 quilòmetres d'esquí nocturn. Maribor, sí. !

Maribor-Pohorje

!

Kranjska Gora

!
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Cerkno (www.ski-cerkno.com)
Descripció: Cerkno és una petita i moderna estació ubi-
cada al final de la regió de Gorenjska i l’inici de la regió
de Primorska. Els pendents de la muntanya Crni Vrh
(1.291 m) són l’emplaçament d’aquesta petita perla en
un racó del país. A diferència de les estacions amb més
renom o d’accés més fàcil, arribar a Cerkno suposa
combinar de cop els esports de neu amb el món rural
propi d’una vall eslovena. No per res, els propietaris de
l’estació i el personal dels serveis de l’estació, són els
actuals associats d’una cooperativa que varen bescanviar
el bonus atorgats, com a treballadors d’una fàbrica de
plats i olles, per accions en l’estació. Això fa que molts
dels treballadors i habitants de la regió estiguin totalment
implicats en el desenvolupament del domini, els seus
negocis i els seus serveis.
Característiques estació: 400m de desnivell (900 –1300 m).
18 km de pistes encarades al nord la majoria d’elles.
Tot i la excel·lent orientació, l’innivació artificial és del
100%. La varietat de les pistes la fa una estació divertida
per a tots els nivells. 8 remuntadors; magnífic el tele-
cadira 6 places de Pocivalo.
Per poc que el dia sigui assolellat no deixeu d'aturar-vos
a contemplar les vistes al restaurant de la part alta de
l’estació mentre degusteu algun dels exquisits plats
típics de la regió: gulasch, sopes i pastissos. 
Allotjament: Aquest restaurant refugi, acabat amb les
millors fustes, ofereix servei d’hotel pels qui vulguin dormir
dalt de l’estació. També hi ha l’Hotel Cerkno (www.hotel-
cerkno.si), de 3*. Un hotel i apartaments al mig del poble
per passar-hi uns dies amb tot tipus de comoditats. El
millor de l’hotel és poder acabar el dia d’esquí en una
relaxant piscina i un spa termal. Preus mitja pensió per
persona/dia de l’habitació doble: 60 euros temporada
alta i 40 euros temporada baixa. Oferta 3 dies amb forfet
125 euros persona. Una bona alternativa a la zona, és
allotjar-se a cases rurals o B&B. Entre totes, recomanem
la casa rural Grapar (www.kmetija-grapar.com), on la
mestressa i la seva família, mestres de l’hospitalitat, us

afalagaran els sentits amb embotits i aiguardents caso-
lans. Vil·la de Cerkno. www.cerkno.si/turizem. Població:
5115 hab.; 324 m altitud.
Preu forfet dia: de 15 a 20 euros. Els qui passin més de
set dies a l’hotel tenen el forfait gratuït.
Fets distintius: Hospital partisà de Franja, jaciment
arqueològic de “Divje babe” i lloc de naixement del pare
de la literatura eslovena, France Bevk.

Rogla (www.rogla.si)
Descripció: Al bell mig de les muntanyes del Pohorje,
Rogla Olympic & Ski Center és un modern i excel·lent
centre d’esbarjo i entrenament, un complex climàtic de
salut, convenientment situat a 1.517 m d’alçada. En 90
hectàrees de neu natural i artificial, tota la família gau-
dirà dels plaers de l’hivern, al igual que els millors
esquiadors i surfistes. Tingueu en compte que durant
més d’una dècada Rogla ha estat escenari de moltes
competicions FIS i de la Copa d’Europa.
Nosaltres trobem que és un lloc ideal pels equips de
competició. Des de 1997, Rogla disposa tot l’any d’un
gran centre d’entrenament pels millors equips d’esports
d’hivern, així com per l’entrenament i preparació de

grans atletes i equips a l’estiu. Diuen que aquí, en tro-
bar-se per casualitat dos equips de bàsquet de bàndols
enfrontats a la guerra dels Balcans (Zibona de Zagreb i
Partisan de Belgrad), les reticències varen desaparèixer
en dos dies, per acabar bevent plegats. Les principals
característiques de l’estació són: allotjament i serveis
per 700 persones en habitacions, apartaments o bun-
galous, pavelló d’esports de 2.200 m2, estadi de futbol,
piscines i sauna, centre d’equitació, circuits abalisats
de bicicleta de muntanya, guerres de pintura (paint-ball)
i un molt emocionant trineu d’estiu. El seu servei inte-
gral d’hotel, lligat a la qualitat de les seves instal·lacions
esportives i de relaxament, permeten fer estades
d’entrenament amb la màxima concentració i rendiment.
Per tant, recomanem sol·licitar les ofertes especials
per a equips i estades d’entrenament.
Característiques de l’estació: Pistes esquí alpí: total 12 km.
Experts: 1,5 km; avançats: 8 km; debutants: 2 km.
Pistes esquí nòrdic: circuits de 3, 5 i 10 km.
Remuntadors: 2 telecadires, 8 telesquís.
Altres activitats i serveis: parc de surf, jardí d’infants a
la neu vigilat, lloguer de material (modernes màquines i
bon material), inoblidables circuits panoràmics amb
motos de neu pels boscos eslovens, esquí nocturn. En
un futur està previst obrir un Adrenaline parc semblant
al de Pohorje
Terme Zrece (www.terme.zrece.si). A 17 km de l’estació,
l’altre gran servei de l’empresa Unior, un establiment
d’aigües termals, reconegut com el millor centre de
benestar integral (wellness) del país. Hotel de 4*, apar-
taments i bungalous. Els qui vulguin relaxar-se després
d’esquiar tindran un 30% de descompte si presenten el
forfet del dia. 

Altres activitats: Adrenaline Park. A Pohorje creuen que
no tot és esquiar o fer surf de neu, pel que preparen
activitats d’animació i emoció per grups de 10 a 300
persones. Amb reserva prèvia organitzen competicions
d’eslàlom gegant, baixada nocturna amb torxes, futbol a
la neu amb pilota gegant, hoquei neu amb escombres,
baixada en trineu del cim de l’estació i moltes altres.
Preus forfet: Com a tot el país s’esforcen en oferir múl-
tiples possibilitats per facilitar l’accés de la gent a pistes.
Com a informació tenim els següents preus: 2 dies per
45 !, 4 dies per 84 !. El preu de l’esquí de nit són 22
!, existint un forfet de dia per hores a 27,5 !, del qual
retornen les hores no utilitzades.

Vogel (Bled) (www.vogel.si)
Descripció: A 15 km de la ciutat més turística
d’Eslovènia, Bled, coneguda com a platja pel seu gran
llac, l’estació de Vogel s’emplaça en un altiplà del Parc
Nacional del Triglav, sobre el gran llac Bohinj. Ofereix un
dels millors panorames per contemplar el Triglav
(2.864 m).
La seva ubicació, dins de la primera barrera de mun-
tanyes per sobre del mar Adriàtic, la fa gaudir de més
nevades que qualsevol altre indret alpí de similar altitud,
durant l’any 2005 arribaren a gruixos de cinc metres.

S’ha d’evitar anar-hi quan bufen forts vents, posseeix la
pista més llarga del país, 10 km de baixada per 1.250
m de desnivell (empalmant les pistes 11, 10 i 14). Els
forapistes estan escampats per tota l’estació, encara
que els millors són al final d’una antiga cadira individual
que du als 1.800 m del cim. Just per allí es disputa la
prova oficial del circuit mundial de forapista.
Allotjament: www.hotelibled.com. També podem dormir

a l’Ski Hotel Vogel de 3* (www.skihotelvogel.com), al
final del telefèric que ens puja al mig de l’estació. Una
altra opció interessant és llogar alguna de les cases
refugi de l’altiplà, les motos de neu ens recolliran amb
les maletes al final del telefèric.
Altres activitats: Quan fonen les primeres neus, Vogel
esdevé un dels paradisos pels amants del parapent,
degut a les tèrmiques per sobre de l’altiplà.

Km de Ljubljana Temps
Kranjska Gora 81 1.03 hores
Maribor 127 1.25 hores
Vogel 65 55 minuts
Cerkno 77 1.27 hores
Rogla 135 1.40 hores
Kranj 23 24 minuts

*El lloguer d’un cotxe surt de 30 a 40 euros per dia i de
200 a 250 una setmana.

Volar a Eslovènia
Amb Adria Airways (www.adria-airways.com).
Vols Barcelona- Ljubljana: diumenges matí i dijous vespre.
Durada del vol: dues hores. 
Altres vols amb aquesta companyia: Zuric- Ljubljana, 56
minuts, i Munic-Ljubljana, 41 minuts. Per a més informació:
Agència de Viatge Kompas, 93 248 67 77.

Molta neu, sol i fred, els millors arguments dels

esports d’hivern, juntament amb l’entorn natural.

!

L’ambient a les estacions eslovenes és el propi

d’un país que viu la neu al cent per cent. !

Rogla

!

Agraïments
Oficina de Turisme d'Eslovènia, Neda Kovacic-Kranjska
Gora, Elan, North Face, Europcar (www.europcar.sl).

Cerkno!

Vogel!


