
  

    

  

 

 
Skogshistoriska Sällskapets Skogs- och Kulturhistorisk 
resa till Slovenien 27/9-2/10, 2021  
 

 
Slovenien – ett litet land med mycket skog 
Skogshistoriska Sällskapet arrangerar i månadsskiftet september/oktober en 
resa i Slovenien som kommer att bjuda såväl skogliga och kulturella 
upplevelser som rekreation. Resan leds av Staffan Berg Monteforesta, 
tidigare Skogforsk, som har flerårig erfarenhet av detta land.   
 

Dag 1 måndag 
Avfärd från Arlanda klockan 06.00, Landvetter 06.00 och Kastrup 08.45. Vi byter plan i 
München. Alla ankommer Ljubljana flygplats klockan 12.15 och på flygplatsen möter vår 
svensktalande lokalguide oss för att ta oss med till hotellet. Inkvartering blir på ett 
centralt hotell i Ljubljana, där vi kommer att bo de närmaste tre nätterna. Under 
eftermiddagen blir det en guidad rundtur i den vackra staden som av EU häromåret 
utsågs till ”Europas grönaste huvudstad”. Gemensam middag på restaurang i Ljubljana. 
 

Dag 2 tisdag  
Vi reser västerut till den lilla staden Idrija. Där möter oss vår värd för besöket i Slovenien, 
Niko Rainer, nyligen pensionerad distriktschef vid den slovenska Skogsstyrelsen (ZGS), 
som kommer att följa oss de närmaste fyra dagarna. Här besöker vi den UNESCO-
skyddade kvicksilvergruvan där man började bryta vid mitten av 1700-talet. Den var vid 
sidan av en spansk gruva den största i världen. Vi gör också ett besök på Skogsstyrelsen 
där vi tar del av hur de slovenska skogarna skötts historiskt. Lunch på lokal restaurang. På 
återresan till Ljubljana stannar vi till vid Cerkno och besöker partisansjukhuset Partizanska 
bolnica Franja från andra världskriget. Den oansenliga anläggningen ligger i en otillgänglig 
klyftdal och upptäcktes aldrig av de ockuperande tyskarna. Gemensam middag på 
restaurang i Ljubljana. 
 

Dag 3 onsdag  
Vi åker till staden Bistra, som ligger i vad som kan kallas ett slovenskt ”Bergslagen”. Här 
ligger Sloveniens tekniska museum i en före detta klosterbyggnad från 1200-talet. Det ger 
en bra bild av hur vattenkraft, skogsbruk och gruvnäring samverkat och bidragit till landets 
utveckling. Museet rymmer också en intressant samling av tidiga motorfordon.               



  

    

  

 

 
 
Vi träffar också en representant för den Slovenska Skogsstyrelsen som tecknar bilden av 
hur landets skogsresurser idag utnyttjas. Tillbaka i Ljubljana på eftermiddagen med tid för 
egna strövtåg. Gemensam middag på restaurang i Ljubljana.  
 

Dag 4 torsdag 
Vi lämnar hotellet i Ljubljana och åker sydost ut till gränstrakterna mot Kroatien. Området 
kallas Gorjanci, ett böljande landskap med omväxlande höjder och slätter. Här inleder vi 
med ett besök på klosterslottet i Kostanjevica vid floden Krka. Där tar vi del hur man förr 
skötte bokskogen och besöker också klostrets bokskogsreservat. Därefter åker vi vidare 
till Kartusianerklostret i Pleterje där vi får ta del av ordens historia i Slovenien. Sedan äter 
vi en gemensam lunch. Vi får också höra om propellerns uppfinnare, Josip Ressel, som 
experimenterade med olika konstruktioner redan på 1820-talet. Alldeles intill finns ett 
friluftsmuseum med traditionella trähus som vi också besöker. Eftermiddagen ägnas åt ett 
ekskogsområde i Krakovo, där vi diskuterar förnyelse och skötsel av bokskog. En tidig 
middag serveras på en restaurang specialiserad på det traditionella slovenska köket. Vi tar 
farväl av Niko Rainer och färdas sedan vidare till Terme Čatež där vi ska övernatta och 
tillbringa hela fredagen.   
 

Dag 5 fredag  
Heldag på spaläggningen Terme Čatež, en av de mest utvecklade i den här delen 
av Slovenien, som ju är berömt för sina många termalbad. Flera av dem räknar 
sina anor till romartiden. Terme Čatež har ett rikt utbud av olika typer av bad och 
behandlingar. Lunch på egen hand och senare en gemensam middag på kvällen.    
 

Dag 6 lördag  
Efter en god frukost blir det gemensam avfärd från Terme Čatež vid tiotiden på 
morgonen. Vår buss tar oss till Zagreb, huvudstaden i Kroatien. Vi anlände 
flygplatsen strax före lunch för att checka in och börja hemresan till Sverige. 
Arlanda- och Landvetterresenärerna flyger hem via München klockan 13.40 och 
de som skall till Kastrup flyger via Frankfurt klockan 14.35. Se mer information i 
bifogad tidtabell. 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

    

  

 

Våra utvalda hotell 
City Hotel Ljubljana*** 
www.cityhotel.si 

Hotellet ligger centralt beläget i Ljubljana med endast 3 minuters promenad till stadskärnan. 
Rummen har gratis wifi, luftkonditionering, TV och hårblås.  

 
Terme Čatez ̆– Hotel Toplice *** 
https://terme-catez.si/en/catez/accommodations/hotel-toplice 
 

   
Hotel Toplice är ett populärt SPA-hotell med tillgång till termalpooler, gym och behandlingar.  
Här finns ett stort inomhuskomplex med en yta på över 2 300 m2 täckt av olika pooler och 
andra attraktioner. Här finner du en Riviera till termalbaden som får dig att häpna! För den 
som vill njuta lite extra finns det möjlighet att boka massage eller andra behandlingar.   
 

Flygtider och flygbolaget Lufthansa med mellanlandning, måndag-lördag:  
ARLANDA FLYGPLATS, STOCKHOLM (15 platser) 
27/9, LH, avgår från Arlanda kl 06.00, ankomst München kl 08.10   
27/9, LH, avgår från München kl 11.15, ankomst Ljubljana kl 12.15  
2/10, LH, avgår från Zagreb kl 13.40, ankomst München kl 14.45 
2/10, LH, avgår från München kl 15.30, ankomst Arlanda kl 17.40  
 
LANDVETTER FLYGPLATS, GÖTEBORG (10 platser) 
27/9, LH, avgår från Göteborg kl 06.00, ankomst München kl 07.50  
27/9, LH, avgår från München kl 11.15, ankomst Ljubljana kl 12.15 
2/10, LH, avgår från Zagreb kl 13.40, ankomst München kl 14.45 
2/10, LH avgår från München kl 16.15, ankomst Göteborg kl 18.05 
 
KASTRUP, KÖPENHAMN (10 platser) 
27/9, LH avgår från Köpenhamn kl 08.45, ankomst München kl 10.20  
27/9, LH avgår från München kl11.15, ankomst Ljubljana kl 12.15 
2/10, LH avgår från Zagreb kl 14.35, ankomst Frankfurt kl 16.10 
2/10, LH avgår från Frankfurt kl 17.05, ankomst Köpenhamn kl 18.25 
 

http://www.cityhotel.si/
https://terme-catez.si/en/catez/accommodations/hotel-toplice


  

    

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pris per person i delat dubbelrum: 13.830:-  
Tillägg för enkelrum i 5 nätter: 2.000:- 
 
I priset ingår:    
✓ flygresa med reguljärflyg, Arlanda/Landvetter/Kastrup – Ljubljana/Zagreb tur och retur, 

inklusive flygskatter/avgifter samt bagage (tillåten vikt/storlek meddelas inför avresa)  
✓ busstransfers enligt program i Slovenien  
✓ tre övernattningar i dubbelrum på 3* hotell i Ljubljana  
✓ två övernattningar i dubbelrum på 3* hotell i Brežice (inklusive tillgång till SPA 

området) 
✓ entré till Idrija kvicksilvergruva  
✓ entré till Tekniska museet  
✓ entré till Pleterje Open Air Musuem  
✓ guidad stadsvandring i Ljubljana med lokal guide 
✓ fem frukostar 
✓ fyra luncher; en i Ljubljana, en i Idrija, en i Bistra samt en i Gorjanci 
✓ fem middagar; tre 3-rätters i Ljubljana, en på lokal restaurang samt en buffémiddag på 

hotellet i Brezice  
✓ måltidsdryck i Slovenien; till måltiderna ingår bordsvatten.   
✓ dricks till lokalguide, chaufför med flera 
✓ svensktalande färdledare från Specialresor under hela resan (ansluter i Sverige) 
✓ lokal engelsktalande ciceron/guide under resan dag 2, 3 och 4 
✓ administration av bekräftelser/fakturor 
✓ resegaranti via den statliga resegarantin 
✓ I priset ingår 2,67% marginalmoms (EU-moms) som är avdragsgill för företag med F-

skattsedel. 
 

TilIkommer:   
✓ måltider och dryck ej angivna ovan 
✓ avbeställningsskydd och reseförsäkring 

 
Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se, Inför resan, för mer information.  
Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.special-resor.se/


  

    

  

 

Vi erbjuder öppet köp t o m 14 juli 2021 
För att ni ska känna er trygga med att boka en resa under rådande omständigheter erbjuder 
vi öppet köp. Det betyder att ni betalar in anmälningsavgiften enligt nedan, och att den 
återbetalas om ni avbokar före 14 juli 2021.  
 
Det finns ett begränsat antal platser på resan och från olika flygplatser. Anmälan sker direkt 
till Specialresor, ”först till kvarn”. Boka din resa på vår hemsida via unika länken: 
www.special-resor.se/alla-resor/skog-slovenien  eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: kl 
10-12 och 13-15, fredagar stängt). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och 
skall betalas inom 10 dagar efter erhållet bekräftelsemejl, resterande betalas senast 40 
dagar före avresa. Bokningsbekräftelse/faktura skickas via e-post i fall inget annat önskats. 
 
För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, 
personnummer, flygplats samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med. 
 
Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor 
och Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). 
Med tillägget att ni har öppet köp enligt ovan. 
 

Antalet platser är begränsat till max 35 personer. Researrangören förbehåller sig rätten att 
ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet deltagare understiger 30 personer.  
 

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
 

Exakt tid för avresa meddelas i avresemeddelandet som skickas ut till er cirka tre veckor före 
avresa.  
 

Kom ihåg giltigt pass. 
 

Observera att vi kommer även att skicka ut en fullständig deltagarlista cirka tre veckor före 
avresa för att underlätta samåkning. Om du inte samtycker till detta, kontakta oss i god tid. 
Dina personuppgifter, våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss. Vi hanterar 
personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR.  
 

Välkommen med på resan! 
 
 
 

 
Romstadsvägen 2C  
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 
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http://www.special-resor.se/
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