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Blejskemu jezeru in njegovi veličastni naravi, blagi alpski klimi in harmonični energiji so že 
od nekdaj pripisovali čudežno moč. Pogledi na to pravljično kuliso sproščajo in pomirjajo. In 
prav to ponujajo naši hoteli - najlepše poglede na jezero bodisi neposredno z obale jezera 
bodisi rahlo dvignjeni nad njim. Razgledom se lahko predajate tudi iz naših bazenov, wellness 
centrov in restavracij, spremljajo in spodbujajo pa tudi ustvarjalnost kongresnih gostov. 
Prepustite se pogledu, prepustite se občutku Bleda!

SPOZNAJTE SAVA HOTELE BLED 

TA POGLED, TA OBČUTEK!



 Í V Sava Hotelih Bled smo ponosni prejemniki številnih 
trajnostnih nagrad. Od kulinaričnih cerifikatov Green 
Cuisine in Bled Local Plate Selection in prestižnih 
priznanj The Michelin Plate in “Recommended by 
Michelin Guide Slovenia 2022”. Do oznake Zeleni ključ 
in priznanja Green Accomodation Za Hotel Park in 
Rikli Balance Hotel ter Okoljske marjetice in priznanja 
Green Accomodation za Hotel Savica Garni.

 Í V ponudbo smo vpletli lokalne danosti in lokalno 
dediščino. Poskrbeli bomo, da bodo naši gostje 
začutili moč lokalnih zgodb in jih vzljubili tako kot mi.

 Í Lokalne zgodbe lahko odkrivate tudi na pohodih v 
okolici jezera. Odpravite se na Riklijevo turo, kjer so 
se nekoč bosonogi sprehajali sledilci zdravilca Riklija, 
ali pa poiščite najlepši razgled na jezero na krožni 
poti po vršacih okoli jezera.

 Í Bled ponuja številne možnosti za vse tipe 
kolesarjenja. S kolesom lahko raziskujete lepote 
Bleda na čebelarski poti ali poti ekološkega lova, si 
ogledate znane slovenske smučarske in nordijske 
centre ter odkrivate Triglavski narodni park.

Bled opisujejo kot enega najbolj 
pravljičnih krajev na svetu, njegova 

osupljiva naravna lepota pa še zdaleč 
ni vse. Romantični sprehodi ali vožnja s 

kočijo okoli jezera, vožnja 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, ki 
vas bo očaral prav v vseh letnih časih! 

365 PRAVLJIČNIH 
DNI OB JEZERU



Navdihujoče kongresno 
in protokolarno središče

Wellness centri 
z razgledom

Bazeni nad jezerom

Kulinarika v naših hotelih je pod taktirko 
kuharskega mojstra, ki je za svoje delo 
prejel priznanje The Michelin Plate
in »Recommended by Michelin Guide
Slovenia 2022«.

Golf igrišče Royal Bled je 
med najbolj cenjenimi  
golf igrišči v Evropi.



ELEGANCA RAZGLEDOV
Ko s starodobnim ključem odklenete vrata vaše 
sobe, postanete del zgodovine. Hotel na obali jezera 
z najdaljšo tradicijo na Bledu so obiskale številne 
prominentne osebe zadnjega stoletja. Hotel ima 
87 stilsko opremljenih sob in 4 kongresne dvorane, 
romantični interier salona, barov in restavracij (5) pa 
v kombinaciji z razgledi ne pusti ravnodušnega prav 
nikogar. V hotelu vas na nivoju jezera z izhodom na 
teraso pričakuje razkošni Spa Luisa s savnami (3) in 
ekskluzivnimi wellness tretmaji. Njegova posebnost je 
elegantno kopališče, ki ga polni vsak dan sveža izvirska 
termalna voda (22 °C).

GRAND HOTEL TOPLICE



HOTEL DOBREGA POČUTJA
Superiorni Rikli Balance Hotel gostom predaja to, kar 
je že 200 let nazaj ob Blejskem jezeru našel švicarski 
zdravilec Arnold Rikli – ravnovesje, umirjenost in dobro 
počutje. Gostom podarja prelepe razglede iz 150 sob, 
opremljenih v stilu lokalnih zgodb, iz restavracije, 
bazenskega kompleksa s termalnimi notranjimi in 
zunanjim bazeni, iz savn (6) ter iz kongresnih dvoran (10). 
V hotelu se nahaja priznan wellness (Wellness Živa) z 
alpskimi in Riklijevimi tretmaji. Del Riklijevega koncepta 
je tudi lahka prehrana polnih okusov, ki jo ponujamo v 
hotelski restavraciji. Številni gostje Riklijeve nauke za 
dobro počutje odnesejo s sabo domov, v hotel pa se 
vračajo spet in spet. 

RIKLI BALANCE HOTEL S



BOŽAJOČA ENERGIJA JEZERA 
Z izjemno lokacijo tik ob jezeru in Blejski promenadi 
je Hotel Park z 218 sobami priljubljena izbira gostov, 
ki želijo začutiti energijo jezera in obenem utrip kraja. 
Hotel je bil popolnoma prenovljen leta 2020 in goste 
navdušuje s pogledi na jezero iz sob, konferenčnih 
dvoran (6), restavracije, fitnesa ter termalnega bazena 
in panoramskih savn (3), ki se nahajajo v najvišjem 
nadstropju hotela.  Nad hotelsko kulinariko bdi priznan 
kuharski mojster. V hotelu najdete tudi dve fontani - 
vodno fontano s svežo alpsko vodo ter vinsko fontano z 
izbranimi slovenskimi vini.

HOTEL PARK



ZELEN HOTEL ZA LEPŠI JUTRI
V zelenem parku nad jezerom najdete udoben Hotel 
Savica Garni s 102 sobami. Zaradi povezanih sob 
(20) in apartmajev s kuhinjo (14) je priljubljen tudi 
med družinami in popotniki, ki potujejo v skupini. 
Gostje hotela imajo prost vstop v bazenski kompleks 
s pogledom na jezero v bližnjem Rikli Balance 
Hotelu. Hotel Savica Garni je prejemnik več okoljskih 
certifikatov, saj je zasnovan na način, da je tako 
hotel kot bivanje gostov čim bolj prijazno do okolja. 
Najmlajšim gostom Sava Hotelov Bled pa je na voljo 
Zakijeva kartica z brezplačnimi storitvami in popusti v 
naših kapacitetah ter pri naših partnerjih na Bledu in v 
okolici.

HOTEL SAVICA GARNI



Naši hoteli na Bledu so del največje slovenske turistične skupine 
Sava Hotels & Resorts. Poleg nastanitev z najlepšimi razgledi 
ob Blejskem jezeru so v skupini še 3 terme v panonskem delu 
Slovenije in 3 obmorski resorti v slovenski Istri. Prepustite se našim 
blagodejnim vodam, prelepim razgledom in lokalnim zgodbam, ki jih 
skozi ponudbo z veseljem predajamo gostom.

Avstrija
Madžarska

Zagreb
Benetke 

München

Celovec

 Gradec

Italija Slovenija

Ljubljana

Trst 

Hrvaška

Budimpešta 

Sava Hoteli Bled 

Terme 3000 
– Moravske 

Toplice

Zdravilišče 
Radenci

Terme Ptuj

St. Bernardin 
resort Portorož

Salinera resort 
Strunjan

San Simon 
resort Izola

NAŠE NASTANITVE
Grand Hotel Toplice
Rikli Balance Hotel S

Hotel Park
Hotel Savica Garni

Camping Bled

WELLNESS CENTRI
Wellness Živa

Spa Luisa
Spa Park

KULINARIČNA PONUDBA
Hotelske restavracije  

pod vodstvom chefa, nagrajenega s 
priznanjem The Plate Michelin

Kavarna Park
Restavracija Julijana

Sladoglednica

KONFERENČNA PONUDBA
Rikli Balance Hotel S

Hotel Park
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Ljubljana → 55 km
Trst → 145 km
Benetke → 300 km
Milano → 540 km

München → 360 km
Salzburg → 230 km
Gradec → 245 km
Celovec → 80 km

Dunaj → 380 km
Budimpešta → 500 km
Zagreb → 200 km
Beograd → 590 km

Spremljajte nas

VAŠE NOVE NAJLJUBŠE 
POČITNIŠKE DESTINACIJE 
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