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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.

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.

Aktivni 
oddih na 

Bledu

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

ZIMSKI PLANINSKI IZLETI
PLANINA USKOVNICA
Lep in prav nič naporen družinski pohodniški 
izlet pričnite na Rudnem polju na Pokljuki.
Pot poteka mimo Biatlonskega centra, vi pa 
ves čas sledite planinskim usmerjevalnim 
tablam, ki vas vodijo v smeri planine 
Uskovnica. Na poti boste uživali predvsem v 
sproščenem sprehodu po pokljuških gozdovih 
ter ob robu gorskih pašnikov, še posebej pa v 
lepih pogledih na Spodnje Bohinjske gore.
Po cca 30 min hoje boste na levi opazili 
kamnite kroge energetskih točk, ki s sevanjem 
blagodejno vplivajo na človekovo počutje in 
zdravje. Pot se bo v nadaljevanju nekoliko 
spustila in vas preko mostu potoka Ribnica 
pripeljala na čudovito gorsko planino 
Uskovnica. Sprehodili se boste mimo 
obnovljene kapelice Marije Kraljice miru in 
zanimivih pastirskih stanov ter po grbinastih 
travnikih prišli do planinske koče. Tu boste 
lahko poizkusili domače dobrote kot so sir, 
zaseka, žganci, kislo mleko…. in se po isti poti 
vrnili nazaj na Pokljuko.

 Začetna in končna točka: parkirišče pri 
Športnem centru Triglav na Rudnem polju, 
Pokljuka (dostop: Bled – Zg. Gorje – Pokljuka)

 1 h
KM  5 km

 Lažja pohodniška pot

SLAP PERIČNIK IN PLANINSKI MUZEJ
Označena pot po dolini Vrat, ki je največja 
ledeniško preoblikovana dolina na severni 
strani Julijskih Alp, poteka iz Mojstrane po poti 
vzdolž potoka Triglavska Bistrica. Po približno  
4 km zložne in nezahtevne poti pridemo 
do Koče pri Peričniku. Tu je tabla z vsemi 
informacijami o slapu, od tod pridete v desetih 
minutah do 52 m visokega spodnjega slapa. Če 
želite prečiti zadaj za oz. pod slapom na drugo 
stran, bodite zelo previdni, saj je steza mokra 
in spolzka. Lahko se povzpnete še k drugemu, 
gornjemu slapu, vendar je njegova višina le 16 
metrov.
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 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)

 1 h
KM  5 km

 Lažja pohodniška potHOTUNJSKI VRH
S parkirišča ob gostišču pr’ Jagru na Zatrniku 
nas na začetek poti opozori manjša lesena tabla 
z napisom Hotunjski vrh. Pohod nadaljujemo 
desno ob nekdanjem smučišču. Pot, ki je 
običajno uhojena tudi pozimi, se nadaljuje po 
smučarski progi in se višje obrača vse bolj v 
levo. Tu se nam pričnejo odpirati vedno lepši 
razgledi - vse od Blejskega jezera do Karavank 
in Julijskih Alp s Triglavom - nas pa pot hitro  
pripelje do nekdanje zgornje postaje vlečnice in 
od vrha nas loči le še nekaj korakov.
V zimskem času priporočamo, da družine s seboj 
vzamete sani, turni smučarji pa turne smuči.

 Začetna in končna točka: parkirišče pri gostišču 
Pr’ Jagru na Zatrniku (dostop: Bled - Zg. Gorje - 
Zatrnik)

 40 min
KM  4 km

 Lažja pohodniška pot
Informacije na recepciji.

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

SLO

PRIPOROČAMO
Masaža Živa (80 minut) 
Med prijetno masažo razgibamo roke in noge, 
zmasiramo obraz in lasišče, s čimer sprostimo 
napetost in pripravimo telo, da sprejme novo 
energijo. S kristali, ki jih položimo na čakre, 
spodbudimo delovanje energijskih centrov v telesu.

   80 EUR/osebo

PRIPOROČAMO
Masaža Park z zeliščnimi snopki (75 min)  
Sproščujočo kombinacijo masaže obraza, telesa in stopal 
dopolnjuje ogrevanje telesa s toplimi zeliščnimi snopki, 
ki delujejo blagodejno in sprostilno.

   85 EUR/osebo

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

KARTICA JULIJSKE ALPE: BLED
Kartico, ki je brezplačna, prejmejo vsi gostje, ki so nastanjeni 
in prenočijo na Bledu najmanj tri noči. Zimska kartica je na 
voljo do 19. marca 2023.

Ugodnosti, ki jih kartica nudi, so s področja mobilnosti, 
znamenitosti, aktivnosti, gostinskih storitev, tiskovin in 
ostalih storitev. 

Več informacij:  
https://www.bled.si/sl/nastanitve/
kartica-julijske-alpe:-bled/
Kartica je gostom na voljo v 
digitalni obliki. 

Dodatne informacije prejmete  
na vaši recepciji.

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

Darilni bon 
Gutschein

Gift certificate 
Buono regalo

 Sava Hoteli Bled • Terme 3000 – Moravske Toplice  
Terme Ptuj • Zdravilišče Radenci • St. Bernardin resort Portorož    

Salinera resort Strunjan  •  San Simon resort Izola
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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 in 2022 in 3 kape Gault&Millau.
Razvajajte vaše brbončice z vrhunsko 
kulinariko in Blejskim lokalnim izborom.

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

 Degustacijski meni Julijana 2022/2023:
 66 EUR/osebo 4 hodi
 80 EUR/osebo 5 hodov
 90 EUR/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 EUR/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

ZIMSKE AKTIVNOSTI  
ZA VSO DRUŽINO

KRPLJANJE
Krpljanje je hoja po snegu s posebej prilagojeno 
obutvijo, ki ima veliko površino, da se ob koraku 
noga ne pogrezne globoko v sneg. S krpljami 
je mogoče hoditi tudi po zelo globoki in mehki 
snežni odeji in tako uživati v lepotah zasnežene 
pokrajine. Najlepše pa je, da je to lahko tudi 
odlična družinska zabava.
Na Pokljuki je organizirano tudi vodeno 
krpljanje, kjer boste najprej spoznali osnove – 
kako se vzpenjati in spuščati, kako hoditi v loku 
in kako prečiti pobočje. Z vodnikom se boste 
zagotovo počutili bolj varno, saj se boste lahko 
brezskrbno prepustili lepotam narave in vam ne 
bo treba skrbeti za orientacijo.   

 Najem krpelj in palic (do 4 ure): 10 €/osebo
 Vodeno krpljanje (minimalno 5 oseb): podnevi 
 do 2 uri: 24 €/osebo; nočno do 2 uri: 26 €/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

TEK NA SMUČEH
Na Pokljuki vas pričakujejo urejene tekaške 
proge za vadbo klasične in drsalne tehnike 
v različnih dolžinah od 2 km do 10 km in v 
različnih zahtevnostnih stopnjah. Namenjene 
so tekačem začetnikom, rekreativnim 
ljubiteljem teka na smučeh in vrhunskim 
športnikom. 
Proge vas vodijo skozi idilično okolje po 
planoti Pokljuka in Triglavskem narodnem 
parku, z dnevno vstopnico pa lahko tečete med 
7:00 in 16:30 uro. 
Možna je izposoja opreme, biatlonsko 
streljanje in šola smučarskega teka, ki jo 
vodijo izšolani inštruktorji in nekdanji aktivni 
smučarski tekači.

 Uporaba tekaške proge: dnevna individualna 
vstopnica 6 €. Plačnik dnevne parkirnine na 
parkomatu prejme kupon za brezplačno dnevno 
vstopnico za tek na smučeh.
Izposoja tekaške opreme: tekaške smuči, palice, 
čevlji: ½ dneva: 17 €; 1 dan: 23 €
Individualni tečaj teka na smučeh: 1 oseba/1 ura: 30 €; 
2 osebi/1 ura: 40 €. Cena tečaja ne vključuje najema 
opreme.
Biatlonsko streljanje: 15 strelov: 30 €/osebo. Najem 
opreme je vključen v ceno.

V primeru zelo ugodnih snežnih razmer so urejene 
tekaške proge tudi na Bledu (Dobe-Zasip; Dindol-
Selo-Ribno-Bodešče-Koritno) in v Gorjah. Tekači 
lahko izbirate med več krožnimi trasami v dolžini  
od 3 km do 10 km.

DRSANJE
Športna dvorana Bled
Drsanje je odlična zimska aktivnost, primerna za 
vso družino.  Na Bledu rekreativni drsalci lahko 
drsate v športni dvorani Bled v okviru določenih 
terminov od decembra do marca. V športni 
dvorani si lahko izposodite tudi drsalke.
Ob petkih se dvorana med 21.30 in 23.00 
preobrazi v DISCO NA LEDU in s svetlobnimi 
laser efekti in glasbo iz sedemdesetih let 
drsalce popelje nazaj v ta čas.

 Urnik rekreacijskega drsanja
24.12.2022 do 2.4.2023: sobote in nedelje
16.30 - 18.00; nedelje 9.30 - 11.00
24.12.2022 do 2.1.2023: 9.30 - 11.00 & 16.30 - 18.00
5.2.2023 do 12.2.2023: 9.30 - 11.00 & 16.30 - 18.00

 Cena rekreacijskega drsanja: odrasli 5 €; dijaki in 
študenti: 4,5 €; otroci 6-14 let: 3,5 €
Izposoja drsalk: 4,5 €/par

ALPSKO SMUČANJE
Bled z okolico ponuja odlično izhodišče za vse ljubitelje 
alpskega smučanja, telemark tehnike ali deskanja na snegu. 
Uživate lahko na spustih po belih strminah na različnih 
smučiščih, ki bodo zadostili vašemu smučarskemu znanju – 
ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušeni smučar.

CENA DNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE

SMUČIŠČE ODRASLI OTROCI SENIORJI, 
MLADINA

ODDALJENOST  
OD BLEDA

Vogel - Bohinj 40 € 20 € 34 € 30 km

Soriška Planina 26 € 16 € 21 € 30 km

Krvavec 39 € 25 € 35 € 39 km

Kranjska Gora 40 € 24 € 34 € 40 km

BLEJSKI GRAD
  Odprto: vsak dan 8.00 – 18.00 

  Odrasli: 13 €; Otroci: 5 €; Študenti: 8,50 €

TRŽIŠKI MUZEJ, Muzejska 11, Tržič

  Odprto: torek - nedelja: 10.00 – 18.00 

  Odrasli: 3 €; Otroci, dijaki in študenti, 
 upokojenci: 1,50 €; Otroci do 6 let: brezplačno

OBIŠČITE MUZEJE
ČEBELARSKI MUZEJ RADOVLJICA,  
Linhartov trg 1, Radovljica

  Odprto: torek – nedelja 10.00 – 18.00

  Odrasli: 8 €; Otroci do 18.leta: 5 €; Upokojenci in  
 študenti: 6 €

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ MOJSTRANA
  Odprto: torek - nedelja: 9.00 – 16.00 

  Odrasli: 9 €; Otroci, dijaki in študenti,   
 upokojenci: 4,5 €; Otroci do 6 let: brezplačno

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

 

SHUTTLE BUS POKLJUKA

 17.12.2022 - 19.3.2023

Sobote & Nedelje & Prazniki (24.12.2022 - 2.1.2023)  
& Šolske počitnice (21.1.2023 - 12.2.2023)

Bled (TNP Triglavska roža) - Pokljuka
9.05 & 11.35 & 14.35

Pokljuka - Bled
10.00 & 13.30 & 16.00

Shuttle bus Pokljuka je za vse obiskovalce brezplačen.


