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A Szlovénia területére esõ Adria partja mindösszesen csak 46 km, földrajzilag az Isztriai-félszigethez
tartozik, annak is az északnyugati csücske, az olasz határ menti Ankarantól a horvát határt képezõ
Dragonja-völgyig, a Seèovlje melletti sólepárló mezõkig húzódik. Amilyen rövid ez a szakasz, annál
változatosabb, a három történelmi város, Piran, Koper és Izola mellett a nagyvilági üdülõhely, Portoro¾
sorakozik a számos öböllel tagolt parton. A sûrûn beépített part ellenpontja a csendes hátország, a
tengerparttól akár pár kilométerre idilli fekvésû, nyugodt kis falvakat találunk, olíva- és szõlõültetvényekkel
borított, gyümölcsösökkel tarkított, megejtõen szép dombvidék csábítja a parti tömegtõl menekülõ turistákat.
Az elbûvölõ Piran, nyáron talán egész Szlovénia legzsúfoltabb városkája, nem véletlenül, a tömeget
leszámítva egyszerûen tökéletes mintaképe a klasszikus, gazdag történelmû, építészetileg csodásan
megõrzõdött tengerparti városoknak. A part gazdasági és kereskedelmi központja, Koper pedig egy tipikus,
élõ, dolgozó kikötõváros gyönyörû, kompakt, történelmi óvárossal. Izola valahol a kettõ között van félúton, se
nem zsúfolt, se nem ipari, csak egyszerûen jó ott lenni. Portoro¾ a mondén, nagyvilági, békebeli, modern,
stílusos üdülõhely széles tengerparti korzójával, hatalmas szállodakomplexumaival.
Az úgyszintén mediterrán jellegû Szlovén Karsztvidék (Kras) képezi a kurta Adria-part tágabb hátországát,
hazánkból jõve mindenképpen átszeljük egy részét, a karsztjelenségeknek nevet adó kiterjedt
mészkõplatónak. A Trieszti-öböltõl keletre meredeken kiemelkedõ karsztfennsík egyedülálló természeti
csodák sorát kínálja a kíváncsi látogatóknak. Az egykor kopár, fehér mészkõsziklák által barázdált
Karsztvidék, a sikeres rekultivációnak köszönhetõen, büszkén hirdeti magát a Zöld Karsztnak,
tölgyfaligetek, fenyõerdõk, szõlõk, gyümölcsösök borítják a lágyan hullámzó tájat. A Karszt leghíresebb
látnivalói természetesen a föld alatt rejtõznek, köztük az ország egyik legnépszerûbb nevezetessége, a
postojnai cseppkõbarlang vagy a Szlovéniában egyedüliként a Világörökség természeti csodájaként
védett ¹kocjani barlangrendszer. Rajtuk kívül is még számos, kiépített barlang látogatható, a teljesség
igénye nélkül a Predjama, Dimnice, a Divaèa vagy a Vilenice. A tipikus, igen látványos karsztjelenségekhez
tartoznak a vidékre jellemzõ, irdatlan nagyságú és mélységû dolinák, beszakadt barlangok, mint pl. a
©kocjan melletti Velika Dolina vagy a Divaèa közelében fekvõ Risnik.
A Karsztvidék a föld felett is számtalan érdekes látnivalót rejt, a barlangra épült, páratlan Predjama vár, a
Karszt gyöngyének hívott, mesebeli, ódon hangulatú kisváros, ©tanjel vagy a világhírû ménes otthona,
Lipica. Postojnától délre a Pivka Katonai Múzeum nyújt teljesen másfajta élményeket, Közép-Európa
legjobban felszerelt hadtörténeti parkja méltán vált az elmúlt években az ország egyik legnépszerûbb
turisztikai programjává. A Karszt északi határát a szeles, de rendkívül termékeny Vipava-völgy képezi, mely
az ország egyik legjelentõsebb borvidéke, a turisztikailag kevéssé ismert terület bájos kis települései, az aktív
turizmus és a gasztronómia ígéretes úti célpontjai remek idegenforgalmi infrastruktúrával.
A szlovén Adria és a Karsztvidék páratlan gasztronómiája szintén megér egy utazást, a tengerparton
természetesen a friss halak, rákok, kagylók dominálnak, az olaszos tésztaételek, rizottók is hangsúlyosak a
helyi étlapokon. A Karsztvidék leghíresebb étele, a szabad levegõn érlelt sonka, a pr¹ut, de a különbözõ
sajtok, no meg az obligát olíva is nehezen elkerülhetõ. Az egész terület a Primorska (Tengermelléki)
borrégióhoz tartozik, ezen belül négy borvidéket különböztetünk meg. Az isztriait, mely elsõsorban testes
vörösborairól (Refo¹k, Cabernet Sauvignon) és a Malvazijáról ismert. A karsztvidékit, mely a karakteres
vörös, a Teran hazája, a Vipava-völgyi borvidék legjellemzõbb fehérbor fajtái, a Zelen és a Pinela, míg a
szlovén Toscanának is hívott apró Gori¹ka brda borvidék kimagaslóan jó, sokszoros díjnyertes borairól
ismert.
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