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 ( Velenje)  ولنجخصوص در  آیتمهای خبری

در  اولین بار  است. رو به رشد  باز و فرهنگی  نوین اروپایی با معماری و جوان مدرن  شهر یک  ولنج

به عنوان یک شهر پس از جنگ  آن  شروع رشد  اما ،یاد شده یآن به عنوان یک شهر بازار ام از ۱۳ قرن

  با آئین و تشریفات خاصی شهر تازه تاسیس   این ، مرکز1959سپتامبر  20در تاریخ   ؛رخ داد  جهانی دوم

جمعیت  نفر  33.000شهرک با حدود  25شامل  وشهرداری است  دارای ه ولنج امروز افتتاح شد. 

یکی از مهمترین   شهر  این  کنند.می نفر در این شهر زندگی  25.000حدود از این تعداد که  باشد می

  Savinja-Šalekاداری و آموزشی منطقه مرکز مراکز اقتصادی اسلوونی و همچنین مرکز اشتغال، 

و خدمات تخصصی   ات سنگ، بخش انرژی، فلزشامل معدن زغال  ولنج ستونهای توسعه اقتصادی  است.

که   ولنجخوب زیرساخت و سازماندهی  .نیز به آن اضافه شده است  به تازگی گردشگری که باشد می

طبیعت   . ه است المللی دریافت کرد سطح ملی و بین در  را وایز فراوانی شود ج بخوبی از آن نگهداری می 

و به راحتی قابل  بوده میدان تیتو( و محیط اطراف آن قابل مشاهده در  –متر  390ارتفاع با شهر )

سواری و  ، دوچرخه رویپیاده مکانهای ، جنگل، دریاچه، ی: پارکهای شهر و شامل دسترسی است 

ها، موسسات آموزشی و  امکانات ورزشی مدرن، نهادهای فرهنگی، موزه .باشد می  های کوهنوردیمسیر

رویدادهای   به دلیل  ولنج  کنند. می شهر کمک  تغییر ها و افراد خالق به شدت به متعدد، باشگاه  انجمنهای 

شهر   جا این است.  عروفم شود ی که در آن برگزار می اد زی، تفریحی، گردشگری و فرهنگی یورزش

:  اند نوشته بسیاری تاریخ ولنج را نامهای مشهور  های شکوفاست.موسیقی، رقص، شعر و ایده

یک   ولنج .اند برخاسته اقتصاددانان، دانشمندان، هنرمندان، ورزشکاران، سیاستمداران و غیره از ولنج 

ی  مردمان متعدد و رویدادهای  ،های طبیعیمنظره  آن  هایویژگیآثار تاریخی فرهنگی است که  باشهر 

به   و جدید  میدوستان قدی - . کشند می و انتظار شما را کرده دعوت را شما  است که با آرزوهای عالی 

 خوش آمدید!  ولنج
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