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Hvor gemmer byens bedste konditori sig, hvem i alverden er Plecnik og Preseren - og er det i øvrigt rigtigt, at
Ljubljanas gamle fængsel i dag er et hipt vandrehjem? Alt det og meget mere får du svar på i Ljubljana -
Sådan!, der udover at fortælle om seværdighederne i Sloveniens lille smukke hovedstad også præsenterer:  

Byens mest interessante restauranter og cafeer

Spændende butikker med slovensk design

De bedste bud på hoteller, vandrehjem og B&B

Forslag til anderledes udflugter og aktiviteter i omegnen

En kalender over året tilbagevendende begivenheder

Tips om cykeludlejning og sportsarrangementer

Plus en miniparlør

Med Ljubljana - Sådan! ved hånden kan du bevæge dig hjemmevant rundt i de forskellige kvarterer; mellem
kirker og køkkenhaver, romersk fortid og pulserende nutid, maleriske markeder og små designerbutikker -

eller opleve nogle af de mange kulturarrangementer, som Ljubljana er så rig på.
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