DOŽIVETJA NA

Bledu

IN V OKOLICI

Pred vami so najboljši nasveti za nepozabne izlete
v okolici enega najlepših mest na svetu – Bleda!
Prepričani smo, da boste med njimi dobili prenekatero idejo za izlete, ki vam bodo še dolgo ostali v spominu.
Številni izleti, ki jih boste našli v brošuri, potekajo organizirano, za podrobnejše informacije se obrnite na osebje
na recepcijah ali na naše animatorje, ki vam bodo z veseljem podali koristne napotke. Če se na izlet odpravljate
individualno, vam priporočamo, da preverite odpiralne čase in informacije o morebitni vstopnini.
Želimo vam nepozaben oddih in edinstvena doživetja!

04 579 16 00 | info@hotelibled.com
www.sava-hotels-resorts.com

DOŽIVETJA NA BLEDU IN V OKOLICI, KI JIH NE SMETE ZAMUDITI
Ojstrica z razgledom
2,5 km
Ojstrica iz Velike Zake predstavlja
kratek, lahek in razgiban izlet v
naravi, ki očara z izrednim razgledom na Blejsko jezero, Savsko ravan za njim, Stol, Begunjščico in v
ozadju Storžič in tako predstavlja
eno najlepših scen za fotografije.
www.vnaravi.si/julijske-alpe/ojstrica-blejsko-jezero

S pletno po jezeru na otoček €
Podoba jezera z otokom je ena najbolj prepoznavnih podob Slovenije. Na otoku je bilo nekoč svetišče boginje ljubezni Žive, danes pa
tam stoji cerkvica Marije Pomagaj,
z znamenitim zvonom želja iz leta
1943. Po kamnitih stopnicah se
povzpnete do cerkvice in pozvonite na zvon želja, ki po legendi izpolni vse želje. Do otoka se lahko
pripeljete s tradicionalno pletno
ali čolnom.
www.blejskiotok.si

S fijakerji na Blejski grad €
Na mogočni skali nad jezerom se
razprostira Blejski grad. Na gradu
spoznate tradicionalne postopke
tiskanja v grajski tiskarni, kjer si
lahko naredite tudi svoj spominski
odtis. Na ogled je muzej, grajska
kovačnica in grajska klet. Na grad
se lahko peljete tudi z blejskimi
fijakarji s tradicionalno blejsko
kočijo.
www.blejski-grad.si

Straža s Pustolovskim parkom in
poletnim sankališčem €
Hrib Straža je izredna razgledna
točka. Po travnikih in gozdu vas
vodi Blejska fitnes promenada.
Proti vrhu Straže pelje tudi sedežnica. Ljubitelji adrenalina se
lahko spustite po poletni sankaški progi ali obiščete Pustolovski
park. Za ljubitelje pravljic je tukaj
Dežela ljudskih pravljic. Pozimi je
hrib Straža majhno, a dobro urejeno smučišče, opremljeno za nočno
smuko.
www.straza-bled.si

Osojnica
2,5 km
Mala in Velika Osojnica se dvigata nad zahodno obalo
jezera in nudita čudovite razglede na Blejsko jezero in
okolico, Karavanke, Kamniške Alpe in Gorenjsko ravan.
Sta tudi priljubljeni točki fotografov. Do Male Osojnice
(685 m) je približno 45 minut hoje po strmi gozdni poti,
nato pa še 20 minut do Velike Osojnice (756 m).
www.vnaravi.si/julijske-alpe/mala-osojnica
Legenda: € Oznaka za plačljivo vstopnino

Oddaljenost od centra Bleda

Soteska Vintgar €
5 km
Ena najbolj znanih naravnih znamenitosti v bližini Bleda. 1,6 km
dolga pot ob zelenkasti reki Radovni, njenimi tolmuni, slapovi in brzicami, se zaključi s 15 m
visokim slapom Šum. Izlet se še
posebej prileže v vročih poletni
dneh.
www.vintgar.si/soteska-vintgar

Zlatorogova pot
Nova tematska pot na šestih
postajah na poti okoli Blejskega jezera predstavlja kulturne
in naravne znamenitosti Bleda
ter izpostavlja pomen varovanja okolja za prihodnost. Otroci
in starši bodo preko igre na zabaven in izviren način spoznali
lepote Bleda, kulturne in naravne znamenitosti ter podoživeli
eno najbolj znanih pravljic skozi
otroško domišljijo. Z rešenimi
nalogami bodo otroci premagali
jezersko pošast.

Zipline Dolinka €
1 km
V družbi izkušenih vodnikov se
odpravite na adrenalina poln
naravoslovni 2-3 urni izlet po dolini reke Save Dolinke, ki je zaradi
izjemnih naravnih vrednot v osrednjem delu zaščitena kot naravni
spomenik in je del Nature 2000. Po
dolini nad reko se boste iz roba na
rob spuščali po petih jeklenicah,
dolgih od 325 m do 530 m, v skupni
dolžini 2,4 km.
www.zipline-dolinka.si

Kolesarjenje po dolini Radovne
Lahka kolesarska pot (2-3 h s
postanki) po idilični alpski dolini reke Radovne, od vasi Krnica
do muzejsko urejene Pocarjeve
domačije, ki je ena najstarejših
ohranjenih v Triglavskem narodnem parku. Ob poti si lahko
ogledate 500 let staro Gogalovo lipo, Napoleonov kamen
iz časa Ilirskih provinc, kraški
izvir Lipnik, jezero Kreda, ipd.
Najem koles ali električnih koles:
na recepcijah hotelov.
www.vintgar.si/dolina-radovne

Let z balonom - uživajte v pogledu
na Bled iz zraka €
Ste si že ogledali svet iz ptičje perspektive? Dvignite se med oblake
in se popeljite nad Bledom! Panoramski poleti z balonom nad Bledom in okolico ponujajo edinstveno izkušnjo. Polet je miren, smer
pa je odvisna od vetra. Pred poletom si gostje ogledajo tudi pripravo balona. Ste pripravljeni na to
edinstveno izkušnjo?

Foto: Anže Černe

Rafting za adrenalinske navdušence €
Hrepenite po kančku adrenalina? Predlagamo rafting, zabaven, aktiven in družaben spust po reki Savi ali Savi Dolinki!
Rafting na Savi Dolinki poteka po reki s
čolnom mimo kampa Šobec, sotočja Save
Bohinjke in Save Dolinke do Fuxove brvi.
Dogodivščino lahko dopolnite še s skokom
v Savo. Rafting na reki Savi pa je bolj umirjen spust po reki Savi in zato odličen tudi
za družine in skupine otrok. Prične se pod
Radovljico in zaključi na Posavcu. Aktivnost traja približno 3 ure.
Legenda: € Oznaka za plačljivo vstopnino

Oddaljenost od centra Bleda

Foto: www.slovenia.info, Dean Duboković

Riklijev sprostitveni park
Za sprostitev po odkrivanju naravnih lepot Jelovice, pred večerjo predlagamo obisk Riklijev
sprostitvenega parka v neposredni bližini Rikli Balance Hotela, kjer boste našli prostor, da
se posvetite sebi in si naberete
novih moči. Zmanjšajte stres in
skrbi na Riklijevi bosonogi poti,
pred vsakdanjimi obremenitvami pobegnite v zavetje narave,
objemite drevo in si povrnite
zdravje. Z vadbo joge v čudovitem okolju parka pa lahko umirite svoje misli in sprostite telo.

NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI
Slap pod iglico
29 km
25 m visok slap je skrit med kamnitimi peščinami. Po lesenih lestvah
se vzpnete nad slap, od koder se
razprostira čudovit razgled na
okolico. Ob slapu je urejeno športno plezališče Bohinjska Bela.
www.bled.si/si/kaj-videti/naravne-znamenitosti/slap-pod-iglico

Jama pod Babjim zobom
22 km
Približno 300 m dolgo jamo krasijo kapniške tvorbe, med njimi kalcitni kristali, po katerih je
jama najbolj znana. Do jame se
vzpenjate po gozdni poti.
www.bled.si/si/kaj-videti/naravne-znamenitosti/jama-pod-babjim-zobom

Vogel
38 km
Vogel nad Bohinjskim jezerom
pozimi razvaja smučarje, v ostali
sezoni pa ponuja številne priložnosti za doživetja in rekreacijo:
vožnjo z gondolo do razglednih
točk Vogla, polet z jadralnim padalom, pohodništvo, adrenalinsko gorsko kolesarko vožnjo, izobraževalne aktivnosti in užitke
ob razgledih in tipični bohinjski
kulinariki.
www.vogel.si

Triglavski narodni park
Razprostira se čez skoraj celotno
območje Julijskih Alp. Posebnost
je razgibana neokrnjena narava,
bogasto rastlinskih vrst in domovanje številnih zaščitenih živali.
Njegove znamenitosti so primerno
dostopne: Vintgar, Pokljuška soteska, Bohinjsko jezero, Dolina Vrat,
Vršič, Trenta, Pokljuka, itd.
www.tnp.si/sl/spoznajte

30 km
Bohinjsko jezero
Največje naravno jezero v Sloveniji z lego znotraj Triglavskega narodnega parka, obdano s
čudovito naravo. Kristalno čista
voda poleti prijetno osveži, z
okolico pa ponuja široko paleto
aktivnosti za sprehajalce, pohodnike, plezalce, kolesarje, jadralne padalce, ribiče, ljubitelje
vodnih športov, itd.
www.bohinj.si/atrakcije/bohinjsko-jezero

Legenda: € Oznaka za plačljivo vstopnino

Oddaljenost od centra Bleda

Jama Zijalka
7 km
Jama Zijalka, imenovana tudi
Zijalka pod Jamarskim vrhom,
leži v Begunjah na Gorenjskem
na nadmorski višini 690 metrov.
Velja za najstarejši spomenik
dejavnosti ljudi v širši okolici.
Globoka je 14, široka 16 in visoka
7 metrov. Najverjetneje je služila
kot bivališče že v mlajši kameni dobi. Najdbe kamnitih žrmelj,
uteži za statve in več manjših
odlomkov keramike kažejo tudi
na življenje človeka v bronasti
dobi (1850-1000 pr. n. š.).

Blejsko jezero
Edinstvena oblika jezera kot ga
poznamo danes, ni nastala naključno. Nekoč je bila na njegovem mestu tektonska kotanja, ki
jo je skozi leta izklesal bohinjski ledenik. Na poti ga je ovirala ogromna skala, katero je tako
vztrajno brusil, da je od nje ostal
samo še današnji otok. Led se
je stopil, kotlino je zalila voda
in nastalo je Blejsko jezero, ki s
svojo globino, ponekod tudi do
30 metrov, navdušuje potapljače.
Jezero gosti 19 različnih vrst rib,
kot so krapi, somi in jezerske postrvi, na svoji gladini pa omogoča
domovanje racam mlakaricam in
labodom ter pestremu rastlinju.
Foto: www.bled.si, Jani Kolman

foto: TIC Jesenice, Saša Manojlovič

Zoisov park
10 km
Obiščite Zoisov park v Javorniškem Rovtu, in spoznajte še zgodovino tega območja. Park je poln
sledov davnega življenja v teh krajih. Okamneli rastlinski in živalski svet, kulturna dediščina kraja,
smrekovi gozdovi in gozdna učna
pot ter smaragdno zeleno jezero,
botanični vrt Karla Zoisa, bližina planinskih poti in še marsikaj
omogoča obiskovalcem bogato
preživljanje prostih dni.
https://www.turizem.jesenice.si/
znamenitosti/naravne-znamenitosti/item/6594-zoisov-park

Pokljuka
15 km
Pokljuka je priljubljena destinacija v vseh letnih časih, saj
njena nadmorska višina, svež
zrak ter energetske točke ugodno
vplivajo na zdravje in počutje. Pozimi vabi k smučanju, turni smuki,
sankanju in teku na smučeh. Pokljuka vsako leto gosti svetovno
znano tekmovanje v biatlonu ter
je zato ena najbolj znanih slovenskih planot. Od pomladi do jeseni
je Pokljuka prijetna destinacija za
kolesarjenje, pohodništvo in nordijsko hojo.

Legenda: € Oznaka za plačljivo vstopnino

Foto: www.slovenia.info, Luka Karlin/Studio Virc

Oddaljenost od centra Bleda

Foto: geago.si

Jelovica
25 km
Na južni strani Bleda se
dviga planota Jelovica, ki se
razteza med 900 in 1.600 metri
nadmorske višine. Njen najvišji
vrh je Partizanski vrh, ki dosega
višino 1.441 metrov. Jelovica
je po sestavi in izgledu precej
podobna
Pokljuki,
vendar
manjša. Manj planin predstavlja
manj prostora za živino, v
tamkajšnjih gozdovih pa živijo
številne ptice, ki jih drugod ne
najdemo.

AKTIVNOSTI ZA VSE LETNE ČASE V OKOLICI BLEDA
Smučanje na različnih
destinacijah s SKI KARTO
Slovenske Alpe €
Ljubitelji smučanja boste veseli
dejstva, da lega Bleda omogoča,
da obiskovalci lahko vsak dan
smučajo na drugih belih strminah.
S SKI KARTO Slovenske Alpe lahko
smučate na 5 različnih smučiščih
v bližini Bleda, in sicer v Kranjski
Gori, na Krvavcu, na Kaninu, v
Cerknem in na Soriški planini.

Foto: Jošt Gantar

Foto: www.bled.si, Jošt Gantar

Krpljanje – sprehod po snežnih
oblakih €
Krpljanje postaja ena najbolj
priljubljenih zimskih aktivnosti v
Sloveniji. Vse, kar potrebujete za
ta edinstven šport, je par krpelj in
nekaj snega in počutili se boste,
kot da drsite po snežnih oblakih.
Pohod po snegu je podoben
hoji ali teku, kjer lahko uživate v
čudovitem Triglavskem narodnem
parku in tej starodavni aktivnosti.

Supanje po Blejskem jezeru
Mirno Blejsko jezero je primerno
za lahkotno supanje s čudovitim
razgledom. Z deske boste imeli
najboljši pregled nad dogajanjem
v vodi pod vami in v širši okolici.
Za raziskovanje slovenskega
bisera z vodne gladine si lahko
sup tudi izposodite na recepciji
hotela.

Kopanje v Blejskem jezeru
Blejsko jezero je idealno za
poletno osvežitev na za to
urejenih plažah. Družinam sta
najbolj prijazni plaža Velika Zaka,
ki jo najdete v zalivu ob severni
obali Blejskega jezera in naravno
grajsko kopališče, ki ga najdete
v zavetju grajske skale pod
Blejskim gradom. Kopališče ima
dva tobogana, skakalno desko,
ograjene bazene in igrala.

Legenda: € Oznaka za plačljivo vstopnino

Oddaljenost od centra Bleda

Riklijeva fitnes promenada
Riklijeva fitnes promenada je
trim steza na poti na Stražo, vrh z
najlepšim razglediščem na obalo
blejskega jezera. Poleg izjemnih
razglednih točk, kjer se lahko
povežete z naravo in nadihate
gorskega zraka, najdete 8 trim
naprav in 2 fitnes kompleta. Urejena je od konca meseca maja.
Celotna pot je dolga 1500 metrov,
skupna višinska razlika je 140
metrov.
www.straza-bled.si/sl/Poletje/
Predstavitev/Blejska-fitnes-promenada

Blejski razgledni trail
Blejski Razgledni Trail nova,
atraktivna krožna razgibana trail
trasa okoli Blejskega jezera, ki
zaobjame vse najboljše razglede
na slovenski biser in poveže
vse glavne blejske osamelce:
Blejski Grad, Kuhovnco, Ojstrico,
Osojnico in Stražo. Skoraj 14
kilometrov dolga pot, ki vam bo
vzela dobre 4 ure pohodniškega
časa, vas bo navdušila in vam
jezero z otokom ter bližnje in
daljne znamenitosti predstavila
dobesedno iz zraka.

Foto: Rok Mučič

MUZEJI V OKOLICI BLEDA
Muzej Avsenik €
8 km
V Begunjah na Gorenjskem, spoznate zgodbo svetovnega glasbenega fenomena narodno zabavne
glasbe. Muzej Avsenik ponuja celovit vpogled v delovanje Ansambla
bratov Avsenik.
www.avsenik.com

Foto: www.slovenia.info, Matevž Lenarčič

Slovenski planinski muzej
26 km

€

Stalna razstava je zasnovana kot
muzejska pripoved skozi vzpon na
goro.
www.planinskimuzej.si

16 km
Kovaški muzej €
Muzej se nahaja v mogočni fužinarski hiši s konca 18. stol. v Kropi
in predstavlja večstoletno tradicijo
kovaške obrti.
www.mro.si/muzeji-in-zbirke/kovaski-muzej

Blejski grad - muzej €
Muzej na Blejskem gradu se nahaja
v baročnem delu grajske stavbe.
Popelje vas skozi zgodovino Bleda
od prvih naseljencev naprej.
Lahko vidite opremo gradu, ki
vam prikaže bivalno kulturo v
različnih obdobjih. Največji ponos
muzeja je sponka v obliki pava, ki
je ženski nakit iz 6 st.n.št. in so jo
izkopali na Pristavi pod Blejskim
gradom. Pava imenujejo tudi
rajska ptica, ker krasi rajski vrt
in zato simbolizira vir bogastva
in življenja. V muzejskem delu
Blejskega gradu imajo stalno na
ogled razstavo Narodnega muzeja
Slovenije.

7 km
Čebelarski muzej €
V muzeju v Radovljici spoznate svet
kranjske sivke, zgodovino čebelarjenja in občudujte raznovrstne panjske končnice.
www.mro.si/muzeji-in-zbirke/cebelarski-muzej

7 km
Lectarski muzej €
Lectarstvo je stara priznana slovenska tradicionalna obrt oblikovanja in krašenja pecivo. V delavnici, ki deluje v okviru muzeja,
si lahko postopek izdelave v živo
ogledate.
www.lectar.com

Učni (Kralov) čebelnjak €
2 km
V čebelnjaku živi okoli 50 čebeljih
družin. Spoznate lahko življenje in
vzrejo čebel ter se posladkate z
naravnim domačim medom.
www.bled.si/si/kaj-videti/posebnosti-kraja/ucni-cebelnjak

Planšarski muzej €
26 km
v Stari Fužini v Bohinju v avtentičnem okolju predstavlja zgodovino
in življenje planšarjev.
www.gorenjski-muzej.si/lokacije/
plansarski-muzej/
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