
Forårstur til Ljubljana

I de sidste dage af marts 2019 var der inviteret til en
rejse til Sloveniens hovedstad Ljubljana.
Vi var en gruppe fra Danmark suppleret med 2 norske
jenter, som fandt ned til vores hyggelige hotel Allegro i
den gamle bydel.

Aftenen startede med de traditionelle drinks
fra hjemmebaren i Erik og Torbens store 
værelse, hvorefter vi fandt en hyggelig 
restaurant i nærheden, hvor vi indtog en fin 
middag.

Fredag efter morgenmaden vandrede vi på rundtur i
den hyggelige bydel. Katedralen var desværre lukket
for turister pga messe, men vi kom senere ind i den
lyserøde franciscanske kirke. Området er fyldt med
hyggelige cafeer og restauranter langs med floden,
ligesom der var street food på et af markedstorvene.    



Senere på dagen fortsatte vi til Museum of
Modern Art, hvor vi fik en interessant
rundvisning i samlingen af slovensk kunst fra
det 20. århundrede.

Dagen sluttede med drinks i hjemmebaren
efterfulgt af middag med rigelige mængder af
kylling.

Lørdagen bød på bustur til Postojna, et område som har en af verdens største underjordiske 
drypstenshuler. 
Vi havde en fantastisk guide, som undervejs fik informeret os lidt om landets historie og 
nuværende politiske og sociologiske status.
Et tog førte os de første kilometer ind i grotterne, hvor vi efterfølgende gik rundt og 
beundrede de smukke drypsten og søjler.

Herefter tog vi Predjama Casle, en imponerende borg, som gennem tiden er udbygget fra en 
hule i klippevægen til et større fæstningsværk, hvor den slovenske Robin Hood holdt til. Vi 
hørte hele historien (som nok vil føre for vidt at berette her) om denne legende.

 



Efter drinks i hjemmebaren drog vi til restaurant Valvas'Or, hvor vi indtog en pragtfuld 
afskedsmiddag med tilhørende gode vine.

Sidste dag var på egen hånd, de fleste tog op på Ljubljana Castle og nød den skønne udsigt 
og en øl eller kop kaffe. Vi var også denne dag begunstiget med flot vejr.

Tak til Erik (og Torben) for en veltilrettelagt tur  og til gruppen for godt selskab.

Ole Bjørn Hansen


