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SLOVENIJA

Zelena. Aktivna. Zdrava.

SLOVENSKI PAVILJON
Slovenski paviljon ima piramidalno obliko postavljeno
na geometrijsko razgibani površini, kar odraža reliefno
razgibanost slovenskega ozemlja – doživite prehajanje
alpskega hribovja, panonskih ravnic ter sredozemskega
gričevja v obdelovalne površine, pod katerimi se skriva izjemen
podzemni labirint kraških jam in kapnikov. Paviljon je narejen
iz naravnih materialov - lesa in stekla. Slovenija je namreč ena
najbolj gozdnatih evropskih držav, les pa je njena strateška
surovina. Zgodovinsko izjemnost dokazuje tudi v Sloveniji
najdeno najstarejše datirano leseno kolo z osjo na svetu, ki je
staro kar 5200 let - starejše torej od egipčanskih piramid in
majevske civilizacije v Mehiki.

SLOVENIJA. Zelena. Aktivna. Zdrava.
Zgodba Slovenije je zgodba o ljubezni do narave, v besedi
SLOVEnija je tudi angleška beseda »LOVE«. Z obiskom
slovenskega paviljona vas želimo spodbuditi k zavedanju, da
lahko z majhnimi koraki tudi sami naredite nekaj dobrega za
sebe, za Slovenijo, za planet. Za to boste nagrajeni s petimi
zrni ajde, ki simbolno ponazarjajo pet čutil iz slogana državne
znamke »Čutim Slovenijo». Ajda, ki je sicer tradicionalno prisotna
v slovenskem prostoru, je nadvse zdrava poljščina, koristna
za človeka, kmeta in čebele. Slovenija se bo preko pet vsebin
predstavila kot ZELENA, AKTIVNA in ZDRAVA destinacija.
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kolesarjenje sta priljubljen način odkrivanja raznolikosti
slovenske pokrajine, ki je hkrati tudi navdih za številne
športnike, ki dosegajo vrhunske rezultate in s tem se Slovenija
uvršča med najuspešnejše države na svetu po številu medalj na
prebivalca tako na zimskih kot na poletnih olimpijskih igrah.

ČEBELE

SLOVENIJA
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POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE
SOL
S soljo pomembno izboljšamo okus hrane. Nemleta in
nerafinirana Piranska sol je darilo morja, ki se dnevno žanje
med starodavnimi nasipi solnih polj sredi zavarovanega
območja krajinskega parka. Slovenske soline so ene redkih na
svetu, kjer se sol prideluje ročno - po tradicionalnem izročilu
in postopkih iz 14. stoletja. Zaradi podlage biosedimenta je

Vabimo vas, da sprostite svoj adrenalinski duh ob kolesarjenju
skozi labirint opuščenih rovov pod goro Peco, ob odkrivanju
milijonov let zgodovine v najbolj znani turistični jami na
svetu – Postojnski jami, ob jahanju belega lipicanca - avtohtone
slovenske pasme ter doživite soteskanje in rafting v smaragdni
Soči, eni najlepših alpskih rek v Evropi…

TERMALNE IN MINERALNE VODE
Slovenija je dežela dobrodejnih voda. Voda ni le zdrava in
pitna, temveč tudi stekleničimo najbogatejšo mineralno vodo
z magnezijem na svetu. Vode v Sloveniji so tudi vir doživetij.
V Sloveniji je 87 naravnih termalnih izvirov, pri čemer je
posebnost v svetovnem merilu črna termalna voda, znana
kot »črno zlato«. Zdraviliški turizem in sproščanje v centrih
dobrega počutja sta med najbolj priljubljenimi oblikami oddiha
v Sloveniji.

ČRNI OGLJIK
V Sloveniji se zavedamo pomena trajnostnega razvoja in
zelenih tehnologij za ohranitev zelene prihodnosti našega
planeta. Zato bomo na svetovni razstavi Expo Milano 2015
predstavili rezultate projekta »Adventure for Science«. Najboljši
svetovni pilot leta 2013 Matevž Lenarčič je z inovativnim
visokotehnološkim ultralahkim letalom, ki je plod dela in
znanja uspešnega slovenskega podjetja Pipistrel ter merilno
napravo, ki je prav tako izdelek slovenskega podjetja, izmeril
koncentracije črnega ogljika v atmosferi. Le ta je poleg CO2
največji povzročitelj globalnega segrevanja, vendar se ga
lahko kot trdne delce učinkovito in relativno poceni odstrani
iz okolja. Prelet 91.000 kilometrov preko vseh sedem
kontinentov, treh oceanov in 60 držav v 369 urah, je edinstven
dosežek v svetovnem merilu, saj so bile meritve izvedene tudi
na najbolj oddaljenem in težko dostopnem severnem tečaju.

