SLOVENYA
Slovenya Avrupa’nın kalbinde, Alplerin Akdeniz ile Panoniyen Ova’sı ve Karst dünyasıyla
buluştuğu yerde bulunmaktadır. Bu küçük, yeşil ülke yüzölçümü ile kapladığı alan
20.273 km²’dir. Misafirperver, dürüst ve çalışkan nüfusu vardır. Çok kaliteli sporcuları ve
kültür zenginliğiyle en nadide ve gözde ülkeler arasında yerini almıştır.

GENEL BİLGİ
Nüfusu: 2.055.000
Başkenti: 280,000 nüfuslu Ljubljana.
Uluslararası bağlantılar: Slovenya 01.05.2004 tarihinden itibaren Avrupa Birliği,
07.04.2004 tarihinden itibaren ise NATO üyesidir. Aynı zamanda birçok diğer uluslararası
kuruluşların da üyesidir.
İklim: Alp, Panoniyen, Akdeniz
Kıyı uzunluğu: 46,6 km
En yüksek tepe: Triglav, 2864 m
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Slovenya’nin parlak noktalari

Bled – Alp gölü üzerindeki adası, ortaçağa ait kalesi ve doğal güzelliğe sahip bölgesi

Soca – Alp dağlarının en temiz
nehirlerinden biridir

Ljubljana – Olağanüstü Barok mimarisi ve yeni sanat akımıyla (Art
Nouveau), gece ve gündüz yaşantısı ile dopdolu ve güzel bir başkent

Lipica – Lipizzaner atlarının geldiği yer olan
bölge Avrupa’nın en eski damızlık haralarından biridir

Postojna Mağarası – Karst mağarası, Dünyanın en güzel mağaralarından biridir

Piran – Venedik esintili eski sahil kasabası

Alp gölü Bled

Alp dünyası
Ilımlı ve şifalı iklimi ve termal göl suyuyla meşhur olan Bled, bölgesi ve doğal güzellikleriyle dağ köylerinin en güzellerinden biridir. Dağlarının güzelliğini yansıttığı gölü, güneşi, huzurlu ve temiz havası her mevsimde ziyaretçilerinin keyifli duyguları uyandırarak dinlendirici veya aktif tatil için ideal koşullar sağlıyor. Bled’in çekiciliği turistlerini,
işadamları, sanatçılar, sporcular, kâşifler, spor meraklıları ile her yerden yaşlı ve genç insanlardan oluşturuyor.

Alp gölü Bohinj

Slovenya’da kayak
Slovenya’ya kadar uzanan Alplerin üzerinde barındırdığı onlarca düzenli kayak pistleri
var. Her biri kendince mükemmel kar keyfi eğlencesi sunuyor. Ilık kışlarda da yapay kar
donanımı ile kayak eğlence imkânı veriyor. Neredeyse tüm kayak pistlerinin bir vadide
buluşmaları, Sloven kayak pistlerinin en önemli avantajıdır. Kent merkezlerine kolay erişilebilirliği ve yakınlığı modern kayak asansörleri ile avantajını desteklemektedir. Slovenya
kayak pistlerini diğerlerinden ayırt eden özelliği küçük ve kayağa elverişlileridir.

Kranjska Gora en ünlü kayak merkezidir.

Piran

Slovenya’nın SAHİLLERİ
Slovenya sahilleri, wellness seçenekleri, kumlu plajları, yat limanları, eski hamam cazibesi ve denize yakın popüler kulüpleri ile arzunuza tüm seçenekleri sunmaktadır!
Yaz dönemlerinde termal suyu ile Akdeniz bölgesinin en temiz ve en sağlıklı sularından biridir. Slovenya’nın sahilleri aile, çift, bekâr, spor meraklısı ve wellness bağımlıları için ideal bir yerdir. Portorož’da ise aradığınızı mutlaka bulacaksınız! 1913 yılından bu yana, insanlar Portoroža şanslarını denemeye geliyorlar. Siz de üç gazinodan
bir tanesinde şansınızı denemek istemez misiniz?

Portorož

Terme Olimia Sağlık Merkezi

Slovenya kaplıcaları
(Spa ve Wellness)

Slovenya’da 15 doğal kaplıca işletmelerine doğanın cimrilik etmediği özellikleri: termal
sularının doğal şifa etkileri, aerosolü tuzu ve tuzlu çamuru, deniz ve dağ ikliminin faydaları, şifalı peloyid ve turba şifalı kaynaklarıdır. Kaplıcalarda şehir gürültüsü ve modern
yaşamın çılgın hızından uzak, bozulmamış doğanın sırlarını keşfederek kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ailenizle keyifli tatil geçirebilir, vücudunuz ve ruhunuz için bakım
yapabilir, fiziksel ve zihinsel açıdan kendinizi geliştirebilirsiniz.

Rogaska Slatina Sağlık Merkezi

Komşu ülkelere turlar –
Avusturya, İtalya, MACARİSTAN,
Hırvatistan

Romantik Venedik

Viyana Operası

Viyana’da Belvedere Sarayı

Budapeşte

Zagreb

Milli Park Plitvice

Verona’da Juliet’in balkonu

Salzburg – Mozart’ın doğum yeri

Floransa

Milanoda Alışveriş

İstanbul – Ljubljana 3 saat
Ljubljana – Milan 1 saat
Ljubljana – Viyana 1 saat
Ljubljana – Monako 1,5 saat
Araç KİRALAMA

Şoförlü araç kiralama
Mercedes S Class ve Mercedes Viano
VIP araçlarıyla taşımacılığı
Slovenya, Avusturya, İtalya,
turlar ve GEZİLERİ
KİRALIK Yat
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Beechcraft Super King Air 200
uçağıyla Hava taşımacılığı

RENEE ACENTESİ turizm sektöründe ki yıllarca tecrübesi ile
Sloven tur operatörüdür. 1997 yılından bu yana Slovenya’da
yabancı turistlerin rahat etmelerini sağlamaktadır. Turistik
destinasyonlarda olan temsilci ve rehberlerimizin yardımıyla
misafirlerimize kaliteli ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ
Slovenya (Slovenya sahil, dağ gölleri, kayak, kaplıcalar,
şehir...) ve komşu ülkelerin turist destinasyonlarda otel
konaklama sağlanma,
Modern araçlarla yurt içi ve yurt dışı transferler,
İngilizce ve Türkçe dillerinde, Slovenya ve komşu ülkelere turları (İtalya, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan)
VIP hizmetleri (yatçılık, özel uçak)
MICE hizmetleri
On-line rezervasyon sistemi
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