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Popoln odklop na Bledu v prenovljenem Hotelu Park
Bled po vsem svetu opisujejo kot eno najbolj pravljičnih mest na svetu, njegova osupljiva naravna
lepota pa še zdaleč ni vse. V tem slovenskem alpskem biseru lahko doživite vse, kar potrebujete za
popoln odklop in umik od vsakdanjosti. Od aktivnosti v naravi, razvajanja brbončic v restavracijah, ki
so prejele nagrado Michelin, do regeneracije v Riklijevem sprostitvenem parku. Vse to in še več, vas
čaka tudi v popolnoma prenovljenem Hotelu Park, z najlepšimi razgledi na blejsko jezero.
»Pri prenovi Hotela Park, največjega hotela na Bledu, nas je navdahnila narava. Bled, ki v svetovnem
merilu velja za edinstven alpski biser, namreč leži na robu Triglavskega narodnega parka ter tako
združuje dva izredno pomembna elementa narave – vodo in gozd. Voda in gozd sta tisti dve naravni
danosti, ki sta bili naše ključno vodilo pri prenovi, v katero smo vložili dobrih 8 milijonov evrov. V
kombinaciji z urbano eleganco, udobjem, trajnostnimi elementi ter mislijo na dobro počutje in zdravje
naših gostov smo zasnovali zgodbo in ponudbo Hotela Park. Že ob samem vstopu v hotel se vam ponudi
zares neverjeten razgled na Blejsko jezero in vas takoj opomni, da ste na oddihu – dobrodošli!« je ob
ponovnem odprtju Hotela Park povedala direktorica hotelov na destinaciji Sava Hotelov Bled, Sava
Hotels & Resorts, Mojca Krašovec.
V Sava Hotels & Resorts so s prenovo Hotela Park začeli jeseni 2019, investicijo pa zaključili v času
Covida-19, ki je močno vplival na svetovni turizem, a v družbi so ob ponovnem odprtju turistične sezone
poskrbeli za maksimalno varnost tako gostov, kot tudi zaposlenih. »Vpeljali smo številne ukrepe
varnosti in zaščite, ki smo jih poimenovali Sava Hotels & Resorts Higienski Standard Plus, kjer Plus
pomeni, da smo še dodatno nadgradili higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Poleg tega, da ob prihodu na destinacijo vsak gost prejme komplet za osebno zaščito, ki vsebuje
zaščitno masko in sredstvo za razkuževanje, dodatno pozornost namenjamo razkuževanju površin v
sobah. Za maksimalno dezinfekcijo namestitev uporabljamo najnovejšo tehnologijo popolne
dezinfekcije sobe pred prihodom novega gosta, ki ima certifikat za učinkovito delovanje tudi proti
korona virusu - 229E – NF EN 14476:2013 + A2:2019 in na recepciji imamo nameščene termo-kamere
za preverjanje telesne temperature gostov. Tako se na počitnikovanju res lahko sprostite in svoj čas in
energijo posvetite le uživanju v trenutkih, ki bodo ostali z vami za vedno,« je razložila direktorica.
Hotel Park tako predstavlja popolno in varno doživetje lepot Bleda, ki se z zgodbo o vodi začne že ob
vstopu v hotelsko avlo, kjer stoji vodna fontana. »V vodni fontani z naravno alpsko pitno vodo, vas
vabimo, da si jo natočite kar iz pipe. V Sloveniji imamo namreč izjemno srečo, saj je kakovost naše pitne
vode odlična in kadarkoli odpremo pipo, se lahko v trenutku odžejamo in vpijemo njeno moč,« pravi
Mojca Krašovec in dodaja, da svojo steklenico za vodo gosti lahko kupijo na recepciji hotela.
»Stekleničko nato le postavite pod cev iz katere priteče voda, naravno alpsko pitno vodo pa si sicer
lahko natočite iz pipe tudi kjerkoli v Hotelu Park. Tako boste takoj izboljšali vaše počutje, pripomogli k
boljšemu zdravju, se revitalizirali, regenerirali in tudi malo pomladili,« še dodaja.
Zgodba o vodi in gozdu vas spremlja tudi v hotelskih sobah
Zgodba o vodi in gozdu se nadaljuje tudi v sobah prenovljenega Hotela Park, ki na vsakem koraku
odseva navdih narave in v svojih prostorih ustvarja harmonijo vode in gozda. Slednja delujeta
blagodejno na zdravje in počutje, pomirjata, sproščata, pripomoreta k umiritvi in navdajata z energijo.
Ta usmeritev je tudi skladna s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, ki poudarja zeleno,
zdravo, aktivno in trajnostno. »Polovica sob v Hotelu Park je posvečena vodi. Voda je vir življenja in
simbol čistosti. 70 % našega planeta je pokritega z vodo. Prav tako je človeško telo sestavljeno iz 70 %

vode. Slovenija je dežela bogata z vodami – jezeri, potoki in morjem. Imamo tudi neverjetno srečo, da
ima večina Slovencev dostop do kakovostne pitne vode, ki je zapisana v naši Ustavi. Na Bledu nas
navdihuje Blejsko jezero na katerega imajo najlepše razglede prav sobe posvečene vodi,« zgodbo prve
polovice sob povzame Mojca Krašovec in dodaja, da so sobe s tematiko vode pomirjujoče modre, z
valovitimi elementi in stenskimi poslikavami vode.
Druga polovica sob v Hotelu Park pa je posvečena gozdu, ki pokriva okoli 60 % površine Slovenije.
Bogastvo gozda je življenje, ki ga gozd ustvarja. Gozd odigra za človeka pomembno in dragoceno vlogo:
zadržuje vodo, slabi moč vetra, preprečuje erozijo, vgrajuje ogljik, izboljšuje kakovost zraka, proizvaja
prepotreben kisik ter uravnava klimatske ekstreme. »Zato smo del sob prenovljenega Hotela Park, ki
gleda proti parku z mogočnimi drevesi; med njimi so platane, hrasti, tise, smreke in javorji, ki stojijo
tam že več kot 40 let; namenili gozdu. Sobe so pomirjujoče zelene, podobe gozda in dreves nas
pozdravljajo iz stenskih poslikav, pogled skozi okno pa se zazre v zeleno. Tako sobe, ki pripovedujejo
zgodbo o vodi kot sobe z zgodbo o gozdu, so oblečene v smrekov les, ki porašča tudi bližnjo planoto
Pokljuka, smreka pa po starodavnem ljudskem prepričanju velja za drevo, ki lahko prevzame človekovo
bolezen,« razloži direktorica.
Panoramski razgledi na naravne lepote Bleda v wellness centru Spa Park
Doživetje naravnih lepot Bleda se nadaljuje v wellness centru Spa Park, ki ga najdete v zgornjem
nadstropju Hotela Park in nudi najlepše razglede na edinstvene lepote alpskega bisera – Blejsko jezero
z otočkom in cerkvico, Blejski grad in mogočne Julijske vršace. »Ponudba Spa Park, ki ga najbolje
opišemo kot čaroben kraj daleč od skrbi zunanjega sveta, obsega različne masaže, kopeli, rituale za
pare ter sprostitvene, regeneracijske in razstrupljevalne programe. Tudi v naše tretmaje smo vpletli
zgodbo vode in gozda z uporabo izključno slovenskih izdelkov, saj želimo gostom pričarati pravo lokalno
doživetje. Za piko na i se naši obiskovalci lahko sprostijo tudi v savnah in plavalnem bazenu, hkrati pa
ob obisku obeh uživajo v dih-jemajočih panoramskih razgledih na Bled,« doživeto opisuje Mojca
Krašovec.
Doživite zgodbo o vodi in gozdu tudi med odkrivanjem skrivnosti enega najlepših mest na svetu –
Bleda
Po globokem vdihu harmonije narave, ki je predstavljala glavni navdih prenovljenega Hotela Park,
boste polni sveže energije in pripravljeni na to, da zgodbo vode in gozda odkrijete tudi sami izven
hotela. Le korak stran od njega vas čakajo številna očarljiva doživetja, od romantičnih sprehodov ali
vožnje s kočijo okoli jezera, vožnje s tradicionalno pletno na Blejski otok, obisk mogočnega gradu, ki
kraljuje na skalni pečini nad jezerom, in seveda sladkanje z najbolj kremasto in najbolj znano blejsko
sladico, originalno blejsko kremno rezino – Bled je nedvomno kraj počitniških presežkov!
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