Ljubljanan kaupungin vaakuna.
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Slovenian pääkaupunki, Ljubljana hurmaa

ilmapiirillään ja yllättää matkailijan
helppoudellaan.
TEKSTI JA KUVAT: JARI HAKALA
Vaikka asukkaita kaupungissa on 310 000, sitä leimaa aidon
pikkukaupungin tunnelma. Kaupungissa näkee itävaltalaisen
arkkitehtuurin vaikutteita, mutta toisaalta kaupunkia halkovan
Ljubljanica-joen rannoilla eletään hyvin välimerelliseen tyyliin.
Rantakadun kahvilat ja ruokapaikat täyttyvät paikallisista asukkaista
ja matkailijoista varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn.
Kaupungin sykkeen voi parhaiten tuntea juuri Ljubljanica-joen
rannoilla. Myös alueen tunnetuimmat nähtävyydet sijaitsevat
kompaktisti. Joen ylittävä Kolmoissilta on keskipiste, mistä on
helppo suunnistaa nähtävyyksille. Kaupungin sydän on Presernov trg
-aukio, josta Kolmoissilta johdattaa Vanhankaupungin kaduille.
Vanhakaupunki on koko Ljubljanan tapaan pieni ja helposti
hallittavissa, mutta katujen varsilla on paljon nähtävää ja hyviä
ruokapaikkoja. Vanhakaupunki tarjoaa katsauksen maan historiaan
ja taloja on kunnostettu hienosti kunkin ajan piirteitä vaalien.
Ljubljanan symboli on lohikäärme. Vanhassakaupungissa sijaitsevan
St. Nicholasin katedraalin takaa aukeaa vilkas markkina-alue, jonka
reunalla sijaitsee neljän lohikäärmeen vartioima silta. Symboli on
esillä kaupungin vaakunassa ja erityisesti matkamuistoissa.
Hieno näköala ympäri kaupunkia aukeaa Ljubljanan linnasta. Linna
on rakennettu alun perin 1200-luvulla tukikohdaksi, mutta on sen
jälkeen toiminut myös kuninkaallisten asuntona. Kukkulalle voi
kavuta ylös jalan, mutta helpomman vaihtoehdon tarjoaa
markkinatorin laidalta lähtevä köysirata. Matka köysiradalla maksaa
pari euroa. Linnan alueeseen voi tutustua maksutta, mutta vierailu
Slovenian historiaa esittelevässä näyttelyssä sekä näköalatornissa
maksaa opastettuna kiertokäyntinä alle kymmenen euroa.
Ljubljana on parhaimmillaan keväästä syksyyn. Vaikka matkailu
kaupungissa on kehittynyt ja eri majoitusvaihtoehtoja löytyy, niin
niitä on kuitenkin rajoitetusti. Majoitus kannattaa varata hyvissä
ajoin. Ljubljanan hintataso on pitkälle samaa luokkaa kuin
Suomessa. Kaupungissa on hyvin toimiva julkinen liikenne, mutta
matkailija näkee eniten kulkemalla jalan. Kaikki tarpeellinen
nähtävyyksineen on kompaktissa paketissa.
Toisen maailmansodan jälkeen Ljubljanasta tuli Slovenian
sosialistisen tasavallan pääkaupunki. Tasavalta oli kuitenkin osa
Jugoslavian sosialistista liittotasavaltaa. Slovenian historia
itsenäisenä valtiona on nuori. Maa julistautui itsenäiseksi vuonna
1990 ja Ljubljanasta tuli myös uuden valtion pääkaupunki. Slovenian
pääkaupunki on luonnollisesti maan kulttuurinen, taloudellinen ja
poliittinen keskus. Matkailu kaupungissa on kehittynyt voimakkaasti
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pieni ja helposti lähestyttävä
kaupunki hurmaa ilmapiirillään.
FAKTAT LJUBLJANA
Slovenian pääkaupunki
Asukasluku: 310 000
Hallinto: pormestari ja kuvernööri Zoran Jankovic
Pinta-ala: 275 km²
Korkeus: 298 metriä
Valuutta: euro
Aikaero Suomeen: - 1 tunti
Nähtävyyksiä: Pyhän Nikolauksen katedraali, Kolmoissilta,
Ljubljanan linna, Kansallismuseo, Tivoli-puisto, Ljubljanan Eläintarha
Sää: Ljubljanassa vallitsee mannerilmasto. Heinäkuu on lämpimin
kuukausi, keskimääräinen ylin lämpötila 26,1°C. Tammikuu on
kylmin kuukausi ja keskimääräinen alin lämpötila on silloin -3,8 °C.
Sateet ovat runsaita ja jakautuvat varsin tasaisesti eri kuukausille,
suurin keskimääräinen sademäärä ajoittuu kesäkuulle.
Miten pääsee: Finnair lentää kesäkaudella suoria reittilentoja
Ljubljanaan. Yhdellä välilaskulla Ljubljanaan pääsee useiden
Euroopan kaupunkien kautta. Muun muassa Slovenian kansallinen
lentoyhtiö Adria lentää Frankfurtista Ljubljanaan.
Brnikin lentoasema sijaitsee 26 kilometriä Ljubljanasta pohjoiseen.
Rautatieasemalla pysähtyy myös kansainvälisiä junia MünchenSalzburg-Ljubljana-Zagreb -linjalla.
www.visitljubljana.si

Kaupunkia halkoo Ljubljanica-joki.

PLUSSAT
St. Nicholasin katedraali sijaitsee Vanhassakaupungissa.

o Pikkukaupungin ilme ja tunnelma
o Paljon nähtävää lähellä toisiaan
o Helppo kulkea jalan
o Vieraanvaraisuus
o Toimiva joukkoliikenne
MIINUKSET
o Vähän majoitusvaihtoehtoja
o Majoitus kesäviipymää varten on varattava aikaisin

Vanhankaupungin kauppiaat virittelevät pihakauppaa jo maaliskuun alussa.

Rantakadun kahvilat ja ruokapaikat houkuttelevat varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn.

Vanhankaupungin taloja on kunnostettu kunkin aikakauden piirteitä vaalien.

Kaupungin sydän on Presernov trg –aukio, josta Kolmoissilta johdattaa Vanhankaupungin
kaduille.

Kaupungin linna on rakennettu 1200-luvulla tukikohdaksi, mutta on sen jälkeen toiminut
myös kuninkaallisten asuntona.

Ljubljanan linnasta aukeaa hieno näköala ympäri kaupunkia.

Ljubljanan symboli on lohikäärme.

