
1. februar 2019 

 
Kunsttur  

28. – 31. marts 2019 
 

SAS Art Club tilbyder nu medlemmerne en spændende 

tur til Ljubljana i Slovenien. Ljubljana er hovedstaden 

og den største by i Slovenien. Indbyggerantallet er ca. 

280.000.  

Byen er kendt for sine gamle kvarterer fyldt med 

smukke huse i mange forskellige farver. I den gamle 

bydel, hvor vi skal bo, er al bilkørsel forbudt. 

Republikken Slovenien er et land i Centraleuropa og 

Balkan. Slovenien har en ganske kort kystlinje, om-

kring 47 kilometer, til Adriaterhavet og grænser op til 

Italien, Østrig, Ungarn og Kroatien. 

 

Torsdag  

28. marts 

Ankomst med direkte fly CPH-LJU med Adria Airlines (JP)) eller via fx VIE. Vi skal bo på det 4-stjernede 
Hotel Allegro www.allegrohotel.si, Gornji Trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenia, telefon +386 59 119 620. 
Hotellet ligger i den gamle bydel med masser af cafeer og restauranter. Eftermiddagen er til fri disposition, 

så der er mulighed for at lære byens pulserende cafeliv at kende. Der er drinks i ”hjemmebaren” inden 
spisetid. Der er ikke middag i arrangementet denne aften, men for de interesserede finder vi et sted at 
spise og deler regningen. 

Fredag 
29. marts 

Vi starter dagen med en spadserertur rundt i byen. Vi skal bl.a. se den smukt dekorerede Katedral, som 
er byens største kirke. Vi fortsætter til Prešeren Square, som ligger midt i den gamle by, hvor Triple 
Bridge krydser floden Ljubljanica. Den lyserøde kirke Franciscan Church of Annunciation ligger også på 
denne brostensbelagte plads. Senere på dagen fortsætter vi til Museum of Modern Art. Museet huser en 
stor samling af slovensk kunst fra det 20. århundrede. En guide viser os rundt på museet. Resten af dagen 

er til fri disposition. Drinks i ”hjemmebaren” og fælles middag om aftenen. 

Lørdag 

30. marts 

Efter morgenmaden skal vi på en spændende tur til Postojna, et område som har en af verdens største 
underjordiske drypstenshuler. Vi skal både med tog og gå i disse huler med smukke drypsten og søjler. 
Derefter fortsætter vi til den idylliske landsby Predjama, hvor vi vil blive overraskede over den middelal-

derlige smukke borg Predjama Castle, som ligger op ad en bjergside. Her skal vi høre legenden om rid-
deren Erasmus - den slovenske Robin Hood. Vi er tilbage i Ljubljana sent på eftermiddagen. Drinks i 
”hjemmebaren” og fælles middag om aftenen. 

Søndag 
31. marts 

Til fri disposition. Hjemrejse direkte til CPH med Adria Airlines, alternativt via AMS eller WAW. Brug even-
tuelt dagen på at udforske Ljubljana Castle, der ligger på en høj med udsigt over hele byen – det er også 
en af byens bemærkelsesværdige attraktioner.      

 

Prisen for turen er 2.650 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Eneværelsestillæg 500 kr. Prisen dækker 

tre overnatninger, morgenmad, entreer, sightseeingture og to fælles middage (drikkevarer inkl.). Der 

rejses på egne billetter. Tilmelding senest den 6. marts 2019. 

 

Venlig hilsen 
Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14   

Email: Erik.Andersen2@outlook.com  

 

 

 

Ved afbestilling efter tilmeldingsfristen 

opkræver vi eventuelle udgifter, der er 

forbundet med frameldingen (fx første 

nat på hotel) eller minimum et afbestil-

lingsgebyr på 200 kr. 

Tilmelding til turen til Ljubljana 28.- 31. marts 2019 sendes til Erik.Andersen2@outlook.com eller pr. 

post til Erik Andersen, Amager Strandvej 110 B, 13. th., 2300 København S. 
Navn Personalenummer Afdeling 

Ægtefælle/sambo E-mail 

Telefon arbejde Telefon privat Værelsestype 

  Dobbelt        Enkelt 

Rygerværelse 

  Nej      Ja 

Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 6. marts 2019. 

http://www.allegrohotel.si/
http://www.mg-lj.si/en/
mailto:Erik.Andersen2@

