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Raziščite in doživite Bled
Pomlad 2023 

SPROSTITEV Z RAZGLEDOM
v Wellnessu Živa v Rikli Balance Hotelu in Spa Park v Hotelu Park

Bazenski kompleks Wellnessa Živa obsega šest bazenov in notranji tobogan s pogledom na 
Blejsko jezero. Gostje Rikli Balance Hotela imajo prost vstop, gostje Hotela Park in Campinga 
Bled pa 50% cenejši vstop. V Wellnessu Živa si lahko privoščite še holistično sprostitev po 
Riklijevem konceptu in uživate v bogati ponudbi wellness programov z alpskim pridihom in 
se ves dan razvajate.

PRIPOROČAMO

HOTEL PARK, RIKLI BALANCE HOTEL  
IN KAVARNA PARK 
ponosni prejemniki okoljskega trajnostnega 
znaka Zeleni ključ/Green key

V zadnjih dveh letih smo v Hotelu Park, Rikli Balance Hotelu in 
Kavarni Park pridobili mednarodni okoljski trajnostni znak Zeleni 
ključ / Green Key. 

VREDNOSTNI BON SAVA HOTELS & RESORTS
Bone lahko izkoristite za vse storitve v:

• Sava Hoteli Bled, 
• Terme 3000 – Moravske Toplice, 
• Terme Ptuj, 
• Zdravilišče Radenci,
• St. Bernardin resort Portorož, 
• Salinera resort Strunjan, 
• San Simon resort Izola.

Spa Park, kjer boste na vsakem koraku začutili harmonijo vode in gozda, najdete v zgornjem 
nadstropju hotela Park. Zaplavajte v bazenu z naravno vodo in uživajte v panoramskih 
razgledih, ki jih ponujajo finska, turška in infrardeča savna.

PRIPOROČAMO

Aktivni 
oddih na 

Bledu
Veljavnost darilnega bona je eno leto od izdaje.
Informacije in nakup: 04 579 16 00; info@hotelibled.com

PLANINSKI IZLETI
S HRIBA NA HRIB OKOLI BLEJSKEGA 
JEZERA
Pot povezuje skoraj vse griče osamelce in 
razgledišča okoli Blejskega jezera. 
Blejsko jezero obkrožajo griči osamelci, ki 
kot stražarji, zapirajo dostope k jezeru. Vsak 
grič posebej je med domačini in obiskovalci 
priljubljen in zanimiv cilj. 
Naša pot “S hriba na hrib okoli jezera” pa te 
posamezne cilje povezuje v enkratno celoto 
– venec vzpetin nad Blejskim jezerom, ki je z 
vsakega vrha viden drugače. 
Na Straži je trim steza in smučišče, Mala 
Osojnica in Ojstrica sta raj za fotografe, kdor 
si želi več miru neposredno nad jezerom, 
gre na Stan mimo smreke velikanke, kjer od 
zgoraj lahko opazuje znamenito bohinjsko 
železniško progo. Vzpetina Višce pa je 
predprostor znamenitega Blejskega gradu, ki 
ponosno kraljuje na grajski skali nad jezerom. 

 Začetna in končna točka: parkirišče pri Rikli 
Balance Hotelu- Straža-Mlino-Mala Osojnica-
Ojstrica-Velika Zaka-Stan-Višce-Blejski grad-
jezerska promenada-Rikli Balance Hotel

KM  14 km, višinska razlika 766 m
 Zahtevna pohodna pot

SLAP NAD IGLICO
V prepadnih pečinah Iglice, tik nad Bohinjsko 
Belo, se skriva 24 m visok slap potoka Suhe, 
ki pada čez navpično steno iz permijskih 
neoschwagerinskih apnencev. Dostop je 
lahek. Iz vasi vodi kažipot do vznožja slapa. Po 
lesenih lestvah se pohodniki lahko vzpnete 
nad slap, od koder se razprostira čudovit 
razgled na okolico. Ob slapu je urejeno 
športno plezališče Bohinjska Bela, ki preko 
leta privablja številne navdušene plezalce. 
Na voljo je več sten različnih zahtevnosti, 
zato je plezališče primerno vadbišče tako 
za začetnike kot tudi za izkušene plezalce.

 Začetna in končna točka: parkirišče pri Rikli 
Balance Hotelu (dostop: jezerska promenada-
Zaka, mimo Campinga Bled do Bohinjske Bele in 
do tam do slapa nad Iglico)

KM  5 km
 Lažja pohodniška pot

POT TRIGLAVSKE BISTRICE: DOLINA VRAT, 
SLAP PERIČNIK, ALJAŽEV DOM
Pot po dolini Vrat, ki je največja ledeniško 
preoblikovana dolina na severni strani Julijskih 
Alp, poteka iz Mojstrane po poteh in stezah 
vzdolž potoka Triglavska Bistrica. Nekje na 
pol poti se lahko povzpnete do dveh slapov s 
skupnim imenom Peričnik. Naprej do zatrepa 
doline Vrat vas pot vodi pod »Galerijami«. 
Galerije predstavljajo izvotljene in ponekod 
previsne konglomeratne kamnine, ki jih je 
izdolbel in spodkopal potok, ki danes teče 
globoko spodaj.
Sledite značilnim informacijskim stebričkom 
Triglavskega narodnega parka in si ob koncu 
oglejte še Aljaževo kapelico Cirila in Metoda,  
sprehodite se do znamenitega klina – 
spomenika padlim gornikom in se okrepčajte v 
Aljaževem domu.
Ob koncu izleta se v Mojstrani obvezno ustavite 
še v Slovenskem planinskem muzeju, kjer lahko 
doživite muzejsko planinsko pot kot lasten 
vzpon na goro in skozi interaktivne naloge 
osvojite vrh. Ker pa so gore nepredvidljive in 
se vreme lahko v hipu spremeni – pobegnite 
v bivak. V muzeju skozi virtualno resničnost 
lahko kar v natikačih skočite na trideset vrhov, 
premagate triglavski greben ali pa se po 
jeklenici spustite z našega Očaka. Zares vredno 
ogleda!

 Začetna in končna točka: parkirišče pri Planinskem 
muzeju Mojstrana (dostop: Bled - Zg. Gorje - dolina 
Radovne - Mojstrana)

KM  10 km
 Srednje zahtevna pohodniška pot

 Slovenski planinski muzej Mojstrana, 
 Odprto: 9:00 - 17:0, vsak dan

 odrasli 9 �, otroci,dijaki,študenti: 4,50 �

Informacije na recepciji.

t: +386 4 579 16 00, e: info@hotelibled.com www.sava-hotels-resorts.com

SI

Ritual Pokljuka (150 min), ki temelji na moči alpskega 
rastja, vam prinaša popolno osvežitev ter sprostitev in 
vključuje:

• obisk savn (1 h)
• zeliščni napitek
• borov piling (15 min)
• masažo s snopki iz smrekovih vršičkov (50 min)
• sprostitev ob čaju iz smrekovih vršičkov

   88 � / osebo

Kolagenska lifting nega s kozmetiko Afrodita (60 min)
Kolagenska terapija, ki aktivno spodbuja nastajanje 
kolagena. Kožo intenzivno vlaži, krepi proces 
obnavljanja, zmanjšuje gube in vidno napne kožo.

   55 � / osebo

Program Afrodita Professional kozmetičnega podjetja Afrodita sestavljajo 
visoko-kakovostni, dermo-kozmetični, nevro-kozmetični izdelki razkošnih 
tekstur, ki jih že več kot 50 let skrbno razvijajo v lastnih laboratorijih, v 
sodelovanju s farmacevti in dermatologi ter rešujejo ciljno problematiko 
kože z izjemno hitrimi, vidnimi rezultati. 

Informacije in rezervacije: t: 04 579 17 02, e: ziva@hotelibled.com

Ob tem smo v Hotelu Park in Rikli 
Balance Hotelu pridobili še slovenski 
trajnostni znak Slovenia Green 
Accommodation, v Kavarni Park pa 
trajnostni znak Slovenia Green Cusine.

Dodatne informacije prejmete na vaši 
recepciji.



KOLESARJENJE PO DOLINI RADOVNE
Lahka kolesarska pot poteka po idilični 
alpski dolini reke Radovne, od vasi Krnica do 
muzejsko urejene Pocarjeve domačije, ki je ena 
najstarejših ohranjenih domačij v Triglavskem 
narodnem parku. Priporočamo, da se ob poti 
večkrat ustavite na postankih, ki so označeni 
z informacijskimi tablami in se nanašajo na 
dolino in njene posebnosti: oglejte si 500 let 
staro Gogalovo lipo ter Napoleonov kamen iz 
časa Ilirskih provinc, ustavite se pri kraškem 
izviru Lipnik, osvežite se v jezeru Kreda, ki je 
nastalo zaradi kopanja ene najboljših kred 
v Evropi. Pomemben spomenik tehnične 
dediščine doline sta tudi Psankova žaga in mlin 
iz konca 18. stoletja, ki sta vsekakor vredna 
ogleda. Celotno pot s postanki je mogoče 
prevoziti v 2 do 3 urah.

 Kolesarska trasa: po lokalni cesti Bled – Podhom 
– Zgornje Gorje – Krnica (5 km) – dolina Radovne.

 V vasi Krnica začetek lahke 16 km dolge 
kolesarske poti po dolini reke Radovne.

ČEBELARSKA KOLESARSKA POT
Iz središča Bleda se z električnimi kolesi ob 
jezeru odpeljite do vasi Mlino in nato sledite 
posejanim vasicam, ki imajo bogat kulturni 
pečat in še vedno živo kmečko življenje. Med 
vožnjo po nezahtevnih lokalnih poteh ob reki 
Savi Bohinjki boste zagotovo uživali v čudoviti 
naravi, vse do Radovljice, kjer si oglejte 
Čebelarski muzej s prestavitvijo življenja in 
dela naše avtohtone čebele – kranjske sivke.
Ob povratku se ustavite v vasi Selo in si oglejte 
učni čebelnjak.
Celotno pot s postanki je mogoče prevoziti v 2 
do 3 urah.

 Kolesarska trasa: po lokalni cesti Bled – Mlino 
– Ribno – Bodešče – čez reko Savo Bohinjko – 
Lancovo – Radovljica (15 km).

 Priporočamo voden kolesarski izlet. 
 Cena izleta: 70 �/osebo. Storitev vsebuje: 

vodenje, vstopnino v Čebelarski muzej, najem 
električnega kolesa, ogled učnega čebelnjaka in 
degustacija medenih izdelkov.

 Čebelarski muzej Radovljica, Linhartov trg 1
 Odprto: 10.00 - 18.00;  torek – nedelja

 odrasli 8 �, otroci 5 �

KOLESARSKI IZLETI

ADRENALINSKA DOŽIVETJA

NAJEM KOLES
Našim gostom omogočamo najem 
električnih ali treking koles 
na recepcijah hotelov.

 Električno kolo: 25 �/4h,  
 45 �/ves dan

 Treking kolo: 13 €/4h,  
 18 €/ves dan

Informacije in rezervacije na recepciji.

EDINSTVENA KULINARIČNA IZKUŠNJA 
Vabimo vas v Restavracijo Julijana ob 
najlepšem delu Blejskega jezera, nagrajeno 
s prestižnima nagradama: The Michelin Plate  
2020, 2021, 2022 in 3 kape Gault&Millau.
Razvajajte vaše brbončice z vrhunsko 
kulinariko in Blejskim lokalnim izborom.

 Bled Local Selection meni “Gorenjski izbor”: 
 66 €/osebo 4 hodi

 Degustacijski meni Julijana 2021:
 66 €/osebo 4 hodi
 80 €/osebo 5 hodov
 90 €/osebo 6 hodov

 Restavracija Julijana, Grand Hotel Toplice,  
 Cesta svobode 12, Bled

CHEF'S TABLE
Rezervirajte si mizo v hotelski kuhinji!
Za vas in pred vašimi očmi bo kuhal chef 
Simon Bertoncelj, viden član sekcije kuharjev 
pri Turistično-gostinski zbornici Slovenije. 
Predstavil vam bo sestavine in pripravo jedi, 
lahko pa sprejmete izziv in tudi vi sodelujete 
pri kuhanju.
Prijavita se lahko najmanj 2 in največ 6 oseb. 
Termin kuharskega doživetja po dogovoru.

 Degustacijski 6-hodni meni  
 ob vinski spremljavi: 150 €/osebo

 Restavracija Julijana, 
 Grand Hotel Toplice, Cesta svobode 12, Bled

IZBOR KULINARIČNE PONUDBE 

FOTOGRAFIJA RESTAVRACIJE JULIJANA

KAVARNA PARK - DOM ORIGINALNE BLEJSKE 
KREMNE REZINE
Med uživanjem v najlepšem razgledu na blejsko 
jezero, otok in grad, prelistajte vinsko karto in 
izberite eno od toplih ali hladnih specialitet. 
Seveda ni skrivnost, da so sladice naša glavna 
strast, poleg Originalne blejske kremne rezine, 
pa lahko izbirate med modernimi tortnimi 
stvaritvami in domačim sladoledom iz svežih 
sestavin. 

Otroci bodo zagotovo najbolj veseli, ko jim 
bodo Originalno blejsko rezino postregli naši 
prijazni natakarji s pomočjo digitalnih strežnih 
pomočnikov Toneta in Pavle.

 Restavracija in Kavarna Park,  
 Cesta svobode 15, Bled

PUSTOLOVŠČINE IN 
AKTIVNOSTI ZA VSO DRUŽINO

SOTESKA VINTGAR
Soteska Vintgar je 1,6 km dolga in do 250 m 
globoka soteska na robu Triglavskega narodnega 
parka. Pot po slikoviti soteski je speljana 
preko lesenih mostičkov, s katerih je mogoče  
opazovati slapove, brzice in tolmune, ki jih 
ustvarja smaragdno zelena gorska reka Radovna. 
Urejena pot po soteski se konča z mostom nad 
mogočnim slapom Šum. Krožno pot nadaljujte 
po gozdni poti do razgledne točke pri cerkvici Sv. 
Katarine na Homu in se vrnite na izhodišče. 

Priporočamo, da si za ogled soteske in krožno 
pot v dolžini 5,7 km vzamete vsaj 2 uri časa.    

  Dostop: po lokalni cesti Bled - Sp. Gorje - Podhom  
      - Vintgar

 vsak dan:  9:00 – 16:00

 Vstopnina v sotesko Vintgar: odrasli 10 €; otroci od  
 6-15 let: 3 €; otroci do 6 let: 1 € TANDEMSKI POLET Z JADRALNIM PADALOM 

Tandemski poleti z jadralnim padalom so 
adrenalinsko obarvana doživetja s spektaku-
larnimi razgledi na bližnje gore ter na Blejsko 
oziroma na Bohinjsko jezero. Opravljajo se pod 
vodstvom izkušenih inštruktorjev jadralne-
ga padalstva, zato predhodne izkušnje niso 
potrebne. 
Za tandemski polet poleg športne obleke, pot-
rebujete še dobre pohodne čevlje, predvsem 
pa veliko dobre volje. Inštruktor jadralnega pa-
dalstva vas bo pred vzletom poučil, kaj morate 
storiti na vzletnem mestu in kaj na pristanku.
Poleti z jadralnimi padali se izvajajo na različ-
nih višinah in lokacijah:

Vogar:   polet traja cca 10 min     130 €/osebo

Gače:   polet traja cca 10 min     130 €/osebo

Vogel:   polet traja cca 20 min     190 €/osebo

Priporočamo tudi edinstveno doživetje, ki 
vključuje: helikopterski polet na Stol, v koči 
na Stolu prejmete pastirsko malico, sledi še 
tandemski polet z jadralnim padalom nazaj na 
Bled.

  vsak dan: 10.00      390 €/osebo

VEČERJA A LA CARTE
Gostje Sava Hotelov Bled lahko zamenjate 
penzionsko večerjo v hotelu za à la carte jedi 
po lastni izbiri.
Na vaši recepciji boste prejeli vrednostni bon, 
ki ga lahko vnovčite v:
Restavraciji Julijana (Grand Hotel Toplice)
in Kavarni Park

 Bon v vrednosti 15 EUR je nadomestilo
 za en penzionski obrok (večerjo, kosilo)
 v času vašega bivanja.

i

GODRNJAČKOVA POT
Pri kulturnem domu v vasici Bohinjska Bela 
boste našli prvo markacijo v obliki medvedje 
šape, ki vas bo vodila po Godrnjavčkovi 
pešpoti. 
Na poti se boste sprehodili mimo ribnika, nato 
pa prišli v gozd v katerem so lepo označene 
različne vrste dreves. V nadaljevanju vas 
medvedja šapa vodi do labirinta, nato do 
tunela, nad železniško progo in preko potoka 
do vodnega tolmuna in na koncu do jame, kjer 
vas čaka presenečenje. Če boste imeli srečo in 
prišli zelo potiho, boste v medvedovem brlogu 
srečali Godrnjača.
V pomoč vam bo Godrnjačev zemljevid, ki 
ga  lahko dobite na informacijski točki v 
okrepčevalnici Galetovec v vaškem jedru.

 začetna in končna točka: parkirišče pri kulturnem  
      domu Bohinjska Belda
km  2 km

 lahek družinski sprehod (cca 1,5h)

Informacije in rezervacije na recepciji.Informacije in rezervacije na recepciji.

OBIŠČITE VRT OKUSOV  
V VASI ZGORNJE GORJE 
Pridite na okusen sprehod med obloženimi 
grmi malin, robid, aronije in ribeza, polnimi 
življenja. Izkusite pot skozi zeliščni labirint 
ljubezni in ustvarjalnosti. Spoznajte, katere 
rože, začimbe, zelišča, sadje in zelenjava se 
ujemajo z vašim zodiakalnim znamenjem. 
Začutite mističnost dišečih vrtnic in ustvarite 
melodijo z gorjanskimi zvonci. Spoznajte 
življenje pašnih kokoši in čebel. Privoščite 
si lenoben počitek na travi, napolnite svoje 
baterije pod streho kozolca, slovensko stavbno 
dediščino, kjer se sušijo zelišča. Doživite 
samooskrbo z vodo in elektriko. Krenite na pot, 
obogateni s prijetnimi občutki!

 Dostop: po lokalni cesti Bled – Rečica – Zgornje
 Gorje. Priporočamo najem koles v vašem hotelu.

 od aprila do oktobra,
 od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 12.00 in od  
 16.00 do 19.00 oz. po dogovoru

 Vstopnina: 7€

70 let kremšnite


